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CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
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          Plenário 03 - 8:30
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TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
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                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto
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Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1091334 Nr: 6723-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OUVIDORIA GERAL DA JUSTIÇA - TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, ALISSON SANTOS SILVA

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

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

CORREA - OAB:14271/O

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

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

OAB:6.398/MT

 SINDICÂNCIA 6723-70.2016.811.0041 (Id. 1091334)

 ATA DE DELIBERAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois e dezoito, das 

16:00 às 17:00 horas, na sala da comissão para processamento de 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, presentes as servidoras 

JULIANA GONÇALVES DE MELO RIBEIRO DA SILVA KIDO, Analista 

Judiciária, matrícula n.º 12.913, GESINELI RODRIGUES LEITE E CAMPOS, 

Analista Judiciária, matrícula n.º 12.454 e VERÔNICA CARVALHO 

MARCÍLIO, Técnica Judiciária, matrícula n.º 3.956, sendo a primeira 

nomeada Presidente e a terceira designada Secretária da Comissão 

Processante, designadas pela Portaria nº 041/2016/DF, de fls. 113, ora 

reunidas para deliberarem o seguinte:

O backup do DVD com a mídia da audiência realizada no dia 16 de julho de 

2016 foi localizado, pelo que se torna desnecessária a audiência 

designada para o próximo dia 22 de outubro de 2018, motivo pelo qual 

será cancelada. A senhora Secretária deverá expedir os documentos 

necessários informando as testemunhas e solicitar a devolução dos 

mandados não cumpridos.

Com relação ao pedido da realização da prova pericial pela POLITEC, essa 

Comissão o INDEFERE, nos termos do art. 35a, do Provimento 

005/2008/CM, pois o ato investigado diz respeito tão somente ao fato da 

Sindicada receber o Denunciante, no seu local de trabalho e em horário de 

expediente, para resolver fato de interesse pessoal, o que já foi 

devidamente assumido pela Investigada, na ocasião do seu interrogatório 

e confirmado por 02 testemunhas.

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

assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1343553 Nr: 18533-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFX PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

INVESTIMENTOS EIRELI, CARLOS EDUARDO ROMERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETIMO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 

2ª CIRCUNSCRIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Suscitação de Dúvida Inversa proposta por CFX 

PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS EIRELI em face do 

CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT em razão da 

recusa da Serventia em promover uma liberação de ônus hipotecário na 

matrícula n. 1778.

 Dessa forma, intime-se o Cartório suscitado para se manifestar nos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias acerca do questionamento do interessado.

Com manifestação ou não, o que deverá ser certificado no processo, 

remetam-se os autos para manifestação do Ministério Público no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 200 da Lei 6.015/1973.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888339 Nr: 22108-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE MENEZES, GUILHERME DE MENEZES, 

CATARINA ZEITOUNLIAN, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, RAQUEL DE 

MENEZES LOPEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AMILCAR LUIZ DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

5 (cinco) dias, o recolhimento das taxa judiciaria no importe de 

R$1.252,43(um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três 

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

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento da taxa 

judiciaria. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951429 Nr: 629-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LUIZ TIBIS MEIRELES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108467 Nr: 14082-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MORAIS DE CAMPOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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- OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101472 Nr: 11114-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944557 Nr: 57182-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTP, PASCOALA COSTA RIBEIRO

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872002 Nr: 11061-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 13.823, RODRIGO 

BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857382 Nr: 59620-80.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEMAR DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165099 Nr: 37970-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA PATRÍCIA DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 
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foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74513 Nr: 4307-67.1995.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CIDEMAR-COM. DE CIMENTO DE MARQUI -, VICENTE 

RODRIGUES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGÁ GALPÕES PRÉ-MOLDADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, VICENTE RODRIGUES CUNHA - OAB:3717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR D. PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3741/MT

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

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

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

R$629,87(seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116295 Nr: 17152-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR OLIVEIRA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932876 Nr: 50871-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317740 Nr: 20798-32.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, MARCELO 

GAMA CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

BANCO COMERCIAL MULTIBANK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234.989/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO NATALI - 

OAB:19.975/SP, LUIZ AUGUSTO NOGUEIRA - OAB:162.310/SP, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371105 Nr: 7967-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, MARCELO 

GAMA CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COMERCIAL MULTIBANK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234.989/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

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

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

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

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 
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trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298619 Nr: 12706-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, MARCELO 

GAMA CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234.989/SP, SÉLIA BORGES DE MORAIS - 

OAB:10.226-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371578 Nr: 8182-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MARQUES DA SILVA FILHO

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

- AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

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

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

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

275,59 (duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a 

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

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

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$68,88(sessenta 

e oito reais e oitenta e oito centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze 

reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045615 Nr: 44186-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU JOSE PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949804 Nr: 60224-07.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINERIO MARIANO DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA, ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

774,98 (setecentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

361,55(trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971885 Nr: 10159-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARCT, KEYLLA REGINA SIMAS CAVALCANTE

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736715 Nr: 33162-94.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GARCIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - 

BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

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

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

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

2.566,54 (dois mil e quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e 

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

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$1.283,27(um mil e duzentos 

e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 1.283,27(um mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte e 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923688 Nr: 45647-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBSON JEFFERSON ARRUDA DE PINHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131630 Nr: 23700-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENILSON DA COSTA ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034447 Nr: 38860-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVILSON BARBALHO CAMARA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167945 Nr: 39251-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIL SILVA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

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

OAB:24376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992704 Nr: 19731-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CECÍLIO DE BULHÕES

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

SEGURO S/A

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

556,68 (quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 143,25(cento e 

quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002741 Nr: 24586-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI BISPO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENETH MARIA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: robson felipe viegas da silva 

- OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160314 Nr: 36061-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEM BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

UTILIDADES LTDA, ERIVALDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

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

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

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

R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898092 Nr: 28382-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA PEREIRA RAMOS DIAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163574 Nr: 37388-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH MARIA RODRIGUES SPINELLI MARCONDES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

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

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

628,29 (seiscentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 214,86(duzentos e 

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

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 
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Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992006 Nr: 19456-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEZIO JESUS DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024392 Nr: 34039-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSADETE DA SILVA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105706 Nr: 12836-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947121 Nr: 58644-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIZA HEDUVIRGES DA COSTA MORAIS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993122 Nr: 19932-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DANTAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418786 Nr: 5441-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NARCISO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON VET PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍS SANTOS DE ARRUDA - 

OAB:7906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9439-a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976651 Nr: 12483-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DORILEO SIQUEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

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

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

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

556,72 (quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 143,29(cento e 

quarenta e três reais e vinte e nove centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856139 Nr: 58500-02.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO EVANGELISTA DA SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820316 Nr: 26557-64.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDO ALVES

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

603,99 (seiscentos e três reais e noventa e nove centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 190,56(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843572 Nr: 47466-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIZAEL CALIZARIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408337 Nr: 359-92.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019627 Nr: 31688-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIODORO SANTOS NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORO SANTOS 

NERY-UNIJURIS - OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752630 Nr: 4494-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Daniel França Silva - 

OAB/MT 17.826 - OAB:, Dr. José Alberto Couto Maciel - OAB/DF 513 - 

OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350740 Nr: 21197-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMARA FEITOSA DA COSTA, GILVANA FEITOSA 

COSTA VIEIRA MATOS, GILMAR FEITOSA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

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

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

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

1.510,32 (um mil e quinhentos e dez reais e trinta e dois centavos), a que 

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

separada, sendo R$725,66 (setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$755,16(setecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), 

para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402404 Nr: 34789-07.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSHILLEYDE CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SÃO DAMASINO DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS LTDA, ÉTICA APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO/UNIDADE 

DAMÁSIO CUIABÁ, UNIVERSIDADE POTIGUAR DE NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 
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OAB:6.522/MT, EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - OAB:11547, FERNANDO 

BRANDÃO WHITAKER - OAB:105.692, FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 

SP, Gustavo Lorenzi de Castro - OAB:129134/SP, JOAO CELESTINO 

CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS 

BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

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

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

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

1.294,08 (um mil e duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$617,54 (seiscentos e dezessete reais e 

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

R$647,04(seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948612 Nr: 59472-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIR DA COSTA VENTURA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084154 Nr: 3482-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURSELINO RODRIGUES DE MOURA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821583 Nr: 27772-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE ARGEMIZA PINTO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

MICHELE FERNANDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ GRACINDO ALVES - 

OAB:12.522/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

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

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

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

902,26 (novecentos e dois reais e vinte e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$451,13(quatrocentos e cinquenta e um reais e treze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$451,13(quatrocentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718929 Nr: 10079-49.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDEL FERREIRA CÉSAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13.598

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953052 Nr: 1522-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI IRIS DA CRUZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850765 Nr: 53787-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10.216/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172073 Nr: 41039-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912933 Nr: 38795-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLISLEY APARECIDA DE FREITAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA YARA SIQUEIRA - 

OAB:23.240, JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124376 Nr: 2901-17.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA JOSEFINA VASCONCELOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON CRISTIANO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte réu, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 551,19 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa e 

ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97876 Nr: 3963-63.2007.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES ULISSES DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte réu, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 551,19 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa e 

ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512895 Nr: 5555-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104927 Nr: 9437-15.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDEVINO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDO DIAS DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte querelante, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa e 

ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311653 Nr: 9925-28.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUCEMAR ERNESTO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE POSSAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte querelante, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140397 Nr: 27581-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICIONEA DA SILVA RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO TEIXEIRA SANDOVAL, 

THIAGO TEIXEIRA SANDOVAL, CLEONICE APARECIDA TEIXEIRA, 

GREGORY SILVA RIBEIRO SANDOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22.168/MT, THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - 

OAB:21.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

20.769,07 (vinte mil e setecentos e sessenta e nove reais e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$10.558,87(dez mil e quinhentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 10.210,20(dez mil e duzentos e dez reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887273 Nr: 21441-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.866,46 (três mil e oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$1.933,23(um mil e novecentos e 

trinta e três reais e vinte e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.933,23(um mil e novecentos e trinta e três reais e vinte e 

três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754630 Nr: 6621-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCB, CBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS POLEZI - 

OAB:80.348/SP, JOSE LUIS POLEZI - OAB:80348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

584,58 (quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 171,15(cento e 

setenta e um reais e quinze centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1099040 Nr: 10223-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVADAVEL TEOFILO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863638 Nr: 4532-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 7670

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172875 Nr: 41245-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARCOS CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159043 Nr: 35531-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA PAULA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 
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separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795958 Nr: 2299-87.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAAC DE SOUZA LAIN PUPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367063 Nr: 5198-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099/B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

587,58 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$174,15(cento e setenta e quatro reais e quinze centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75149 Nr: 6961-80.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ MOTTA, RAIMUNDA DO BOM 

DESPACHO ALVES FERREIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERN. 

INFÂNC. CUIABÁ, ALINOR OLÍMPIO DA SILVA, ESTEVAM VAZ CURVO, 

HILTON RIBEIRO TAQUES, VICTOR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988, Jorge Tadeu Malvenier 

Neves Garcia - OAB:9108, LUIZ VIEIRA DE SOUZA - OAB:11261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - OAB:1.820, LÍVIA COMAR 

DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1.760/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, WILMARA 

APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À 

MATERN. INFÂNC. CUIABÁ, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 4.063,66 (quatro 

mil e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$2.002,06 (dois mil e dois reais e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$2.032,10(dois mil e trinta e dois reais e 

dez centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o 

valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta 

centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1144489 Nr: 29395-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090231 Nr: 6210-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE MORAES FONTES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084157 Nr: 3485-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIANE SILVA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844938 Nr: 48719-53.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR BARRACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821867 Nr: 28054-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061261 Nr: 51543-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977318 Nr: 12743-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048973 Nr: 45904-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE HUGUENEY ALEXOPULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942239 Nr: 55906-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

584,44 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos 

), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e 

quarenta e três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

171,01(cento e setenta e um reais e um centavo), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035673 Nr: 39431-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANNE SILVA ROSENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078605 Nr: 611-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171386 Nr: 40734-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 
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foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075468 Nr: 57727-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILTON NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1265354 Nr: 26148-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBDS, CBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376075 Nr: 12163-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLSON SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

776,26 (setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$362,83(trezentos 

e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042299 Nr: 42635-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO JUNIOR TONASSI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885665 Nr: 20274-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO JOAO DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que conforme solicitado em fls 00 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436055 Nr: 14621-47.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DE SOUZA BOENO, IRACEMA BOENO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ FINANCIAMENTOS S/A, 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK. - OAB:16.381, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - 

OAB:247.319/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 599,78 (quinhentos e noventa e 

nove reais e setenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$383,93 

(trezentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$201,10(duzentos e um reais e dez 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899243 Nr: 29254-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860/MT

 Certifico que conforme solicitado em fls 122 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728649 Nr: 24581-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTELINO ALVES PRAEIRO FILHO, MARIA 

AUXILIADORA PRAEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARISTOTELINO ALVES PRAEIRO, 

ESPOLIO DE FLAVINA MATTOS PRAEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:, DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8353, FERNANDO 

OLIVEIRA MACHADO - OAB:5166, LUCIANO APARECIDO CUBA - 

OAB:11150/MT, LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS - OAB:3038/MT, 

MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:4.575 - MT, ROBSON AVILA 

SCARINCI - OAB:6.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento da taxa judiciaria no importe de 

R$3.091,56(três mil e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento da taxa. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868363 Nr: 8242-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.544,18 (dois mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$1.272,09(um mil e duzentos e 

setenta e dois reais e nove centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$1.272,09(um mil e duzentos e setenta e dois reais e nove 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899243 Nr: 29254-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.860,30 (quatro mil e oitocentos e sessenta reais e trinta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$2.430,15(dois mil e quatrocentos e trinta reais e 

quinze centavos), para recolhimento da guia de custas e R$2.430,15(dois 

mil e quatrocentos e trinta reais e quinze centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153712 Nr: 33332-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM POMPILIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 
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foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807934 Nr: 14390-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON CANDIDO DE BRITO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

596,15 (quinhentos e noventa e seis reais quinze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 182,72(cento e 

oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379696 Nr: 15497-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa e 

ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084163 Nr: 3491-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736O, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900806 Nr: 30461-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA, MGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880621 Nr: 17155-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037669 Nr: 40405-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DA ROCHA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1303955 Nr: 9416-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUAL- CORRETORA DE CAMBIO, 

TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A, MASSA FALIDA DA GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S.A, OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR, JOSÉ LUIZ 

DE SOUZA FREIRE, PAULO ALVES PALHANO, KASSIANA CAPELEZZO 

PALHANO, PAULO ROBERTO PALHANO, TIAGO ALVES PALHANO, 

TATIANA LOPES PINTO PALHANO, ANA PAULA MARANGONI PALHANO, 

FERNANDO CESAR SILVA RODRIGUES, LYARA KATY ZELLMANN 

RODRIGUES, JANAINA PALHANO HUGO, NILZA SPESSOTO HERNANDES 

MARANGONI PALAHNO, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, LEANDRO CHIAROTTINO - 

OAB:SP-174894, MARIA DE MELO FRANCO - OAB:OAB/SP 153.817, 

THIAGO V. C. GIANNATTASIO - OAB:OAB/SP 313.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

54.605,14 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e quatorze 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$34.605,14(trinta e quatro mil e 

seiscentos e cinco reais e quatorze centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 20.000,00(vinte mil reais), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142407 Nr: 28465-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENELMA CRISTINA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Certifico que conforme solicitado em fls 182 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003360 Nr: 24872-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER FABRICIO RODRIGUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935397 Nr: 52263-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 71, certifico que foi deferido o 

pedido da justiça gratuita efetuado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930367 Nr: 49507-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019571 Nr: 31642-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAFENATE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215701 Nr: 24581-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA ELAINE FERREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 561,49 (quinhentos e sessenta e um reais e 

quarenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 279,07 

(duzentos e setenta e nove reais e sete centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 96,43 (noventa e seis reais e quarenta e três 

centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de 

R$ 115,17 (cento e quinze reais e dezessete centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 41,32 (quarenta e um reais e trinta e dois 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) 

sendo que para a parte requerente o valor de R$ 14,75 (quatorze reais e 

setenta e cinco centavos) e para a parte requerida o valor R$ 14,75 

(quatorze reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado 

em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, 

Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que 

para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019608-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AGUIAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021473-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ARNALDO ALVES COIMBRA (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-295 RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA 

FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO

Processo Número: 1023529-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)
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MAXMED MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

DROGARIA DROGA CHICK LIMITADA - EPP (REQUERIDO)

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016820-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO PAULO FORTUNATO OAB - 570.173.521-49 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003108-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE AGUIAR (REQUERENTE)

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024825-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI (ADVOGADO(A))

GERALL LOCADORA LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

Processo Eletrônico nº: 1024825-55.2018.8.11.0041 Verifica-se que a 

parte autora não promoveu o recolhimento das custas judiciais, tampouco 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deste modo, 

intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais da presente habilitação de crédito (item 02 da tabela “B” do 

Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo assinalado, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030020-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CUIABA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Visto. Intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023677-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (EXECUTADO)

LAZARO QUEIROZ BORGES (EXECUTADO)

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (RÉU)

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010639-27.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERENTE)

ANA LUCIA RODRIGUES LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FERREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Visto. Designo audiência para a oitiva das testemunhas objeto da presente 

deprecata, para o dia 31 de Outubro de 2018, às 14:30 horas. Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas, 

do dia, da hora e do local da audiência designada, devendo obedecer ao 

disposto no § 1° do artigo 455 do CPC. Todavia, em se tratando a 

testemunha de uma das hipóteses previstas no § 4° do artigo 455 do CPC, 

a secretaria do juízo fará a intimação nesses moldes de forma 

excepcional. Comunique-se ao r. Juízo Deprecante, cientificando-o da data 

da audiência, servindo cópia desta decisão como Ofício. Caso seja 

certificado que as testemunhas, objeto da deprecata, estejam em local 

incerto e não sabido, devolva-se a presente missiva ao Juízo Deprecante, 

com as cautelas e homenagens de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008141-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

RICHARD DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MODELO LTDA (REQUERIDO)

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1026358-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

BARBARA LENZA LANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONISIA N N BARROSO - ME (REQUERIDO)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1028557-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FELIX DA SILVA BRANISSO (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ SERGIO DEL GROSSI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE CAMARGO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR FAVERO MOI (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

PREPAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 

EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DROGARIA ROSARIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO CARNEIRO ROSI (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADVOGADO(A))

Leonardo Moro Bassil Dower (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, em conjunto com o Administrador Judicial, indique data, local e hora 

para realização da Assembleia Geral de Credores. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1028557-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FELIX DA SILVA BRANISSO (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ SERGIO DEL GROSSI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE CAMARGO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR FAVERO MOI (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

PREPAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 

EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DROGARIA ROSARIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO CARNEIRO ROSI (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADVOGADO(A))

Leonardo Moro Bassil Dower (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO RODRIGO SANT ANA (ADVOGADO(A))

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PREMIUN VET DISTRIBUIDORA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDSON KOHL JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Visto. Sobre o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta 

corrente de titularidade da recuperanda, oriundos da Execução Fiscal nº 

31-06.2014.6.11.0037, ajuizada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, 

em trâmite na 51ª Zona Eleitoral de Mato Grosso (id 15077919), intime-se o 

Administrador Judicial para manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Com 

a manifestação do administrador judicial, conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003435-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Visto. Intime-se o Administrador Judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038824-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Intime-se o Administrador Judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Visto. Intime-se o Administrador Judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021670-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (IMPUGNANTE)

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Trata-se de Impugnação Contra a relação De Credores interposta 

por Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda, por dependência aos 

autos da recuperação judicial de Escavasul Construções e Engenharia 

Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, 

intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em seguida 

conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025751-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 15 

dias úteis. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 764702 Nr: 17357-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTON KING LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPRACRED FOMENTO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235.379/SP, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo 

magistrado colaborador Dr. MARCOS ANDRÉ DA SILVA (fl. 70), em razão 

da remessa dos autos da EXECUÇÃO em apenso (código 327359) para 

este Juízo.

Pois bem, como se infere às fls. 91/92, o conflito foi julgado improcedente 

para o fim de DECLARAR o Juízo da 1ª Vara Especializada de Falências e 

Recuperação Judicial de Cuiabá como competente para processar e julgar 

a “Ação de Título Extrajudicial” (código 327359).

Assim, determino:

1) Que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO traslade cópia da decisão de fls. 91/92 

para os autos da EXECUÇÃO em apenso (código 327359).

2) Que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO dê baixa e arquive os autos apenas do 

presente conflito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 766730 Nr: 19501-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFB, JOBN, ALAIN ROBSON BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPRACRED FOMENTO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

I - Intime-se a EMBARGANTE, a MASSA FALIDA, o ADMINISTRADOR 

JUDICIAL e a INVENTARIANTE JUDICIAL para manifestação no prazo 

comum de 05 dias úteis.

II - Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 272857 Nr: 3661-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:55730/RS, OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:RS - 13012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉ STUMF JACOB GONÇALVES - OAB:5.362, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Visto.

Intime-se a PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1145175 Nr: 29714-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA 

AVANÇO LTDA - ME, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO 

LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROÁCIA LOCADORA DE MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDAQ, BANCO DO BRASIL S/A, TOTVS S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BLOCOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA, PBG S/A, CLARO S/A, ZIED H. SALIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, 

JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CANÇADO 

GONÇALVES - OAB:57.680-MG, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, MARIANO 

MARTORANO MENGOTTO - OAB:15773-SC, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Visto.

 Verifico dos autos que o Administrador Judicial ao apresentar seu 

relatório mensal de atividades, informou ao Juízo que a contabilidade da 

recuperanda não reflete fielmente a movimentação financeira apresentada 

pelos extratos bancários, e que a devedora não comprovou a existência 

da quantia de meio milhão de reais existente no registro contábil 

denominado “caixa” (fls. 1467/1468).

Informa ainda, que um endividamento tributário após o pedido de 

recuperação judicial em decorrência da falta de recolhimento dos valores 

devidos em seus respectivos vencimentos, bem como que a recuperanda 

deixou novamente de apresentar a integralidade da documentação 

necessária à revisão contábil.

Assim, INTIME-SE A RECUPERANDA na pessoa de seus procuradores, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, forneça a documentação 

faltante, segundo explicitado nos relatórios apresentados pelo 

administrador judicial, devendo ainda, no mesmo prazo, prestar 

esclarecimentos sobre as alegações feitas pelo auxiliar do Juízo.

Com a manifestação da recuperanda, intime-se o ADMINISTRADOR 

JUDICIAL para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1138848 Nr: 26965-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS & LARA LTDA - ME, JEAN ROBSON DOS 

SANTOS, ALINE BARINI NÉSPOLI, DARIUS CANAVARROS PALMA, 

MILENA TAVEIRA LARA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, CAMILA ANDRETTY - OAB:17634/MT, DARIUS 

CANAVARROS PALMA - OAB:OAB/MT 7178-B, ELAY CAVALCANTE 

DE MIRANDA VASS - OAB:13349, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, MICHELLE SANTOS MACHADO - OAB:13.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.1) Consigne-se no referido edital que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para manifestarem eventual OBJEÇÃO AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (art. 55, parágrafo único), contados da 

publicação do Edital; bem como que o Comitê, qualquer credor, o devedor 

ou seus sócios ou o Ministério Público, apresentem IMPUGNAÇÃO contra a 

relação de credores do Administrador Judicial, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/05. 1.2) Confeccionado o 

edital, intime-se a RECUPERANDA para que, providencie a publicação do 

edital na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, no prazo de 05 

dias corridos, sob pena de caracterização de desídia, devendo, em 

seguida, juntar nos autos os comprovantes de publicação. 2) Ante os 

indícios de inconsistência na documentação contábil apresentada pela 

recuperanda, e em consonância com o parecer ministerial de fl. 674 (item 

“b”), defiro o pedido formulado pela Administradora Judicial (item “3” de fl. 

754). Para tanto, NOMEIO COMO PERITO CONTÁBIL o Sr. JAIRO AIRES DE 

SANT’ANA, contador com atuação em perícia contábil, auditoria e 

consultoria empresarial, inscrito no CRC/MT 015226 O 7 e no CNAI/QTG 

4187/2014, com endereço profissional sito a Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 2254, 10º andar, sala 1006, Ed. American Business Center, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone: (65) 3027-2886 e-mail: 

jairo@aj1.com.br, para realização de perícia contábil na documentação 

2.1) Em consequência, intime-se o Sr. JAIRO AIRES DE SANT’ANA para, 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos, apresentar nos autos sua proposta 

de honorários. 2.2) Com a manifestação do perito, voltem-me conclusos 

para deliberações. 3) Sem prejuízo das determinações supra, certifique o 

Sr. Gestor Judiciário se a decisão de fls. 747/verso e 748 foi integralmente 

cumprida, procedendo ao imediato cumprimento, em caso negativo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819457 Nr: 25729-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOCANTINS REFRIGERANTES S/A., ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão de fl. 365, proferidas nos autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74746 Nr: 4134-09.1996.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: VAN LEER EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELTA CONSTRUTORA ELETRICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Therezinha de Jesus da Costa 

Winkler - OAB:25730/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MOREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:5882/MT

 Visto.

Pela decisão proferida às fls. 400/401, determinei a adoção de diversas 

providências com o escopo de localizar os depósitos nos valores de R$ 
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6.292,00; R$ 466,12 e R$ 216,28, realizados pela requerida, equivalente 

ao débito reclamado na petição inicial pela empresa requerente da 

falência, VAN LEER EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA.

Em resposta ao ofício expedido por este Juízo, o BANCO DO BRASIL S/A, 

informou à fl. 423, que o valor que se encontrava depositado na conta 

judicial n.º 4900203371898, agência 3499-1, foi transferido por intermédio 

do cheque administrativo n.º 3295, no valor de R$ 9.132,63, e depositado 

no Banco – 756 – SICOOB, agência 4256, corrente n.º 3134-4.

Assim, determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO expeça OFÍCIO ao Banco 

– 756 – SICOOB, agência 4256, corrente n.º 3134-4, solicitando 

informações sobre a aludida transação financeira, bem como que o banco 

em questão transfira a aludida quantia para a conta judicial vinculada ao 

presente feito, com as devidas correções.

Deverá o ofício a ser expedido ser instruído com cópia dos documentos de 

fls. 423/424.

Sem prejuízo da determinação supra, intime-se pessoalmente a empresa 

requerente da falência, VAN LEER EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO 

BRASIL LTDA, na pessoa de seu representante legal para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, manifestar sobre os documentos de fls. 423/424.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se, dando-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74703 Nr: 10801-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUFFIE'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ALCEDO 

FERNANDES ALONSO, JUCILENE APARECIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Vicente dos Santos - 

OAB:141.484-SP, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - 

OAB:3686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (RJ 

CONSULTORIA, PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA), nos autos 

principais, determino a intimação da mesma, para que manifeste, no prazo 

de 05 dias úteis, acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 739510 Nr: 36164-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO RODRIGUES SOARES, DECIO JOSE TESSARO, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO HENRIQUE 

FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948-MT

 Visto.

Determino, venha à parte autora no prazo de 15 dias úteis, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes a advogada MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES, para atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038738 Nr: 40960-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA COTTON KING LTDA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO MARTINS NAGIB - 

OAB:OAB/DF 19.015

 ponder ao valor dos bens, não se podendo admitir o valor de R$ 

10.000,00 atribuído pelo embargante/impugnado.O incidente foi recebido 

para processamento pela decisão de fl. 17.O impugnado/embargante 

manifestou às fls. 20/24, arguindo preliminar de incapacidade processual 

e, no mérito requereu a manutenção do valor atribuído à causa, ao 

argumento de que nos embargos de terceiro “não se pleiteia qualquer 

proveito econômico, tipificando causa de valor inestimável” (fl. 22), bem 

como que o bem já faz parte de seu patrimônio e não se tratam de dois 

imóveis, mas sim hipótese de sobreposição das matrículas.Com vista dos 

autos a ilustre representante do Ministério Público requereu à fl. 39, nova 

vista dos autos após o período correicional “se evidenciada a 

necessidade”.É a suma do necessário. Decido.De início consigno que a 

falta de capacidade processual não importa em extinção do processo 

como pretende o embargante/impugnado, posto tratar-se de vício 

sanável.Deixo, contudo, de determinar a intimação da massa falida para 

suprir a eiva apontada pelo impugnante, haja vista que nos autos dos 

embargos de terceiro em apenso (fl. 178), já foi juntada procuração 

outorgada pela administradora judicial à advogada contratada, com 

autorização deste Juízo, para patrocinar os interesses da 

massa.Superada tal questão, consigno que nos autos dos EMBARGOS DE 

TERCEIRO em apenso, proferi, nesta data, decisão retificando, de ofício o 

valor atribuído à causa, com base no disposto no § 3º, do artigo 292, do 

Código de Processo Civil, que determina que o juiz “corrigirá, de ofício e 

por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das 

custas correspondentes”.Com efeito, ante a decisão proferida nos autos 

dos EMBARGOS DE TERCEIRO em apenso, o presente incidente PERDEU 

SEU OBJETO, de modo que, uma vez preclusa a aludida decisão, 

determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO promova a baixa e arquivamento 

do presente incidente.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 978932 Nr: 13526-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 

EPP, CLAIR JOSÉ MONTEIRO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, Izonel Pio da Silva - OAB:13813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, 

Lorena Mary Silveira Fontoura - OAB:15110, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

Intime-se a FALIDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963743 Nr: 7771-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 
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OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 967212 Nr: 7898-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES - ME, 

LOPES E VIEIRA LTDA - PAVÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, 

VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB-MT 7.950

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 42, e devolvo o prazo de 05 dias úteis para 

manifestação, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819453 Nr: 25725-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:OAB/MT 

8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

BANCO RURAL S/A apresentou IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE 

CREDORES, por dependência aos autos da Falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA E OUTROS (CODIGO 800492), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

O administrador judicial manifesta pela extinção do processo, “tendo em 

vista a existência de uma habilitação de crédito que discute os créditos 

objeto desta demanda” (sic – fl. 168).

É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, 

verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, sendo que, “uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2º).

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da litispendência entre o 

presente pedido impugnação a relação de credores e a impugnação nº 

16593-08.2017.811.0041 (Código 1235248), que já foi inclusive decidida 

por este Juízo, eis que envolve as mesmas partes, possui a mesma causa 

de pedir e os pedidos formulados são os mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da litispendência é matéria de ordem 

pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, § 3º, do artigo 

485, do Código de Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, dê-se baixa, e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 817927 Nr: 24346-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL LOPES FELIX, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Gill Ferreira Machado - 

OAB:10725, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235.379/SP

 Visto.

RAUL LOPES FELIX ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto a falência de COTTON KING LTDA (CÓDIGO 459997), 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 30.298,79, no quadro geral 

de credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu 

necessários (fls. 08/10).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 36.582,56 (fls. 31/33).

Parecer do Ministério Público (fls. 48/49).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 30.298,79, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0000132-10.2011.5.23.0001.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 36.582,56, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

RAUL LOPES FELIX, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

36.582,56, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 744059 Nr: 41072-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DOS SANTOS SILVA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VALDECIR CALCA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

IRACI DOS SANTOS SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL 

(CÓDIGO 391759), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

24.806,24, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 10/13).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 49.029,65 (fls. 79/82).

Parecer do Ministério Público (fls. 86/88).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 
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de crédito no valor de R$ 24.806,24, resultante da reclamação trabalhista 

nº 01367.2007.003.23.00-9.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 49.029,65, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

IRACI DOS SANTOS SILVA, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 49.029,65, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 154324 Nr: 2097-48.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S O S BURGES RESTAURANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495/A, EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3.515/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 15 dias úteis para cumprimento 

da decisão exarada à fl. 258.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 989020 Nr: 18077-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÍS DE ALENCAR ARAÚJO, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:

 Visto.

LAÍS DE ALENCAR ARAÚJO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO 

LTDA (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

7.987,20, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 08/12 e 16/52).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

7.089,90 (fls. 57/59).

Parecer do Ministério Público (fls. 60/62).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 7.987,20, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000061-79.2014.5.23.0008.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 7.089,90, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

LAÍS DE ALENCAR ARAÚJO, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 7.089,90, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 995022 Nr: 21005-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BRASIL DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 

11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL PARA HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. 

EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE OFÍCIO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra a decisão de improcedência do incidente de impugnação 

de crédito. Considerando que o incidente de impugnação de crédito foi 

ajuizado após o decurso do prazo previsto no artigo 8º da Lei nº 

11.101/2005, a insurgência mostra-se intempestiva, autorizando a sua 

extinção, de ofício, sem resolução de mérito. Não se admite impugnação 

retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando 

possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que 

autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito (...). (Agravo 

de Instrumento Nº 70074502709, Sexta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

28/09/2017) (negritei). Assim, considerando que o Edital contendo a 

Relação de Credores do Administrador Judicial, foi publicado no Diário 

Oficial em 16 de Abril de 2015 (fl. 74); e tendo em vista que a presente 

impugnação foi protocolada somente em 06 de Maio de 2015, ou seja, fora 

do prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/05, deve o incidente ser tido 

por intempestivo. Desse modo, não há como admitir a impugnação 

retardatária, não havendo previsão legal para o processamento do 

presente pedido tal como pretende o impugnante. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do 

artigo 485, do código de Processo civilmesmo código. Custas pelo 

impugnante, se houver. Transitada em julgado, dê-se baixa, e arquivem-se 

os autos. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 994233 Nr: 20641-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SOARES DIAS, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS OAB 16694, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19032/B

 Visto.

LEANDRO SOARES DIAS ofertou HABILITAÇÃO DE CRÉDITO por 

dependência aos autos da recuperação judicial de GRANTUR AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA-ME (Processo 9994-58.2014.811.0041 – 

Código 870543), requerendo a inclusão do crédito na importância de R$ 

4.994,11.

A recuperanda manifesta pela extinção do presente incidente, tendo em 

vista que o crédito pretendido já se encontra habilitado (fls. 48/54).

 O administrador judicial pugna pela rejeição dos pedidos do habilitante, 

pois o valor correto já foi indicado no quadro geral de credores (fls. 

56/57).

 Assim, tendo em vista que o crédito em questão já se encontra inserido 

na relação de credores da recuperanda, não mais se justifica a 

continuidade do incidente, razão pela qual declaro extinto o presente feito, 

com fundamento no art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Administrador Judicial e ao Ministério Público.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 934541 Nr: 51743-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDA LETÍCIA LOPES PEDROSO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, EDUARDO ALENCAR DA SILVA - OAB:OAB/MT 

9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.ERIVALDA LETICIA INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento 

das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no 

AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 

21/02/2017, DJe 02/03/2017) (destaquei)PROCESSUAL CIVIL. NÃO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O 

cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, 

não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se 

que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a 

irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: 

"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a 

orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 

3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016) (destaquei)Assim, considerando que apesar de intimado por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico nº 10313, a parte autora não 

promoveu o recolhimento das custas processuais, nem justificou sua 

impossibilidade de fazê-lo, determino o cancelamento da distribuição, com 

fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil/2015.Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 909665 Nr: 36592-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PEREIRA DO AMARAL, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAULO DE SOUSA - 

OAB:12.443, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão de 

diversas decisões proferidas nos autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270431 Nr: 27809-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DORNELLES AYUB, LUCIEN FABIO 

FIEL PAVONI, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGITECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DORNELLES 

AYUB - OAB:31872, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634, VERONICA LAURA DE 

CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950-MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1003120 Nr: 24790-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA, 

REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES E BRINQUEDOS LTDA, SP 

PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DANIELA WINTER CURY - OAB:86861B/RS, VERÔNICA 

LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 74675 Nr: 11338-02.1999.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA., JUCILENE 

APARECIDA DA SILVA E COELHO DE SOUSA, RJ CONSTRUTORIA, 

PERICIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, 

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - OAB:3686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152604 Nr: 32874-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILASIO PEREIRA DE ABREU, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 
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OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito e intimo a recuperanda para que se manifeste no autos, 

no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152689 Nr: 32927-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DA LUZ, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito e intimo a recuperanda para que se manifeste no autos, 

no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152790 Nr: 32996-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETTE VIL, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13932/MT, 

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito e intimo a recuperanda para que se manifeste no autos, 

no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152793 Nr: 32998-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FERREIRA NOGUEIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13932/MT, 

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito e intimo a recuperanda para que se manifeste no autos, 

no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341676 Nr: 18154-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTES S/C, 

LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187

 Vistos. [..] Vê-se que a petição inicial foi subscrita pela advogada Marina 

Varjão Fortes, OAB/MT 17.382, que tem poderes para tanto, conforme 

atesta a procuração ad judicia juntada à fl. 30. Ocorre que nesta unidade 

judiciária tramita a recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda. e outras (Código n. 1312131), bem assim todos os 

incidentes, habilitações e impugnações que lhe são conexos. Diante dessa 

competência, fora ajuizada e aqui tramita a Impugnação de Crédito nº 

18136-28.2018.811.0041 (código n. 1342519), cuja parte autora vem a ser 

a empresa Dama Indústria de Móveis de Aço Ltda. Me, figurando a 

Engeglobal Construções Ltda. no polo passivo. Em manuseio aos 

documentos que instruem o aludido processo, este juízo se deparou com 

situação fático-jurídica que há de ser esclarecida, qual seja, à fl. 50, foi 

juntado Auto de Penhora e Depósito, extraído da Ação de Execução nº 

39911-25.2014.811.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá e 

tem como executada a empresa Engeglobal Construções Ltda., em cujo 

processo a causídica Marina Varjão Fortes assinou o aludido termo de 

penhora como representante da devedora/Engeglobal. Aliás, além da 

presente Impugnação, recentemente chegaram a esta unidade judiciária 

outras ações da mesma espécie, propostas por diversos credores da 

recuperanda/Engeglobal, as quais foram igualmente subscritas pela Dra. 

Marina Varjão Fortes, e que também estão recebendo decisões como a 

presente, dada a similitude fática. Necessário, portanto, que os fatos 

sejam esclarecidos, e assim esta Impugnação possa ser recebida e venha 

a tramitar com regularidade inclusive quanto a representação processual. 

Assim, intime-se a advogada Marina Varjão Fortes, OAB/MT 17.382 para 

que em 05 (cinco) dias preste pormenorizados esclarecimentos quanto a 

sua atuação, ou não como advogada ou representante legal da empresa 

Engeglobal Construções Ltda., ao mesmo tempo em que nestes autos 

subscreve demanda contra aquela construtora. Decorrido tal prazo, 

certifique-se e venham os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1342519 Nr: 18316-28.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMA INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA ME, 

RICARDO GALDIOLI FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito proposta por Dama Indústria 

de Móveis de Aço Ltda. Me, objetivando a inclusão de seu crédito no 

curso da recuperação judicial da empresa Engeglobal Construções Ltda.

Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter a 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, sua 

origem e classificação, os documentos comprobatórios do crédito na sua 

forma original ou autenticada.

No presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação.

Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando 

aos autos os seguintes documentos: a) certidão de inteiro teor do 

processo nº 39911-25.2014.811.0041; b)cópias de todas as decisões 

proferidas no referido processo e c) cálculo pormenorizado atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para se 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 
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igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido 

obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; b) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1312131 Nr: 11427-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS GLOBAL S/A, 

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTORANTIN CIMENTOS S/A, CARMO E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C., BANCO J SAFRA S/A, SALADINO 

ESGAIB, CONTAUD AUDITORES INDEPENDENTES EPP, NOVO SABOR 

REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – ME, BANCO ECONOMICO S/A, 

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB, CROACIA COMERCIO E 

LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO LTDA, ATIVA 

LOCAÇÃO LTDA, BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA – ME, ESTRUTEC ENGENHARIA 

LTDA. – ME, SELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, STELMAT 

TELEINFORMATICA LTDA, SIEMENS LTDA, SH FORMAS, ANDAIMES E 

ESCORAMENTOS LTDA, JOHNSON CONTROLS – HITACHI AR 

CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION 

BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, PLUGMAIS DISTRIBUIDORA 

INFORMÁTICA E TELECONMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3722, LUIZ CARLOS 

EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, ANA LUCIA DA SILVA BRITO - OAB:OAB/SP 286.438, 

ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - OAB:101.346/SP, CAUÊ TAUAN DE 

SOUZA YAEGASHI - OAB:357590, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358, FABIO 

GONÇALVES ORTEGA - OAB:15.126/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, 

RENATO MELLO LEAL - OAB:160120, RICARDO HENRIQUE SAFINI 

GAMA - OAB:114072, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 Vistos.

Recuperação judicial de Engeglobal Construções Ltda. e outras.

Através da petição de fls. 1.823/1.832, acompanhada dos documentos de 

fls. 1.836/2.110, as recuperandas requerem o aditamento da petição inicial 

deste feito recuperacional, a fim de incluir no polo ativo da demanda as 

empresas Global Energia Elétrica S/A e Primus Incorporação e Construção 

Ltda., que detêm, respectivamente, um passivo concursal de R$ 

2.406.510,54 e R$ 1.972.996,66.

 Por se tratar de pedido relevante, bem ainda considerando a fase 

processual que se encontra esta recuperação judicial, entendo por bem 

colher a judiciosa manifestação do Ministério Público acerca da pretensão 

para, após, analisar os pleitos que se encontram pendentes de decisão.

Portanto, encaminhem-se os autos ao parquet, e após conclusos.

Intimem-se

Às providências.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270417 Nr: 27797-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOTECNICA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA, VALERI ANTONIO PERTILE, FERNANDO COSTA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO COSTA FERNANDES - 

OAB:, RODRIGO TERRA DE SOUZA - OAB:68.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:4332-E

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1020738 Nr: 32297-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENSO DO BRASIL LTDA, CLAYTON DA COSTA 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:, KIYOSHI ISHITANI - OAB:2655/PR, Kiyoshi Tamoto Sekine - 

OAB:33.505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176626 Nr: 42690-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, LAURO JOSÉ DA MATA, 

CHRISTIANO ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.R.C.A CONTABILIDADE EIRELI LTDA, C. R. C. 

A COMERCIO DE SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123-A/MT, FABIULA MULLER 

KOENIG - OAB:OAB/PR 22.819, LAURO JOSÉ DA MATA - OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, ARIADNE PADILHA SILVA - OAB:16930

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1287151 Nr: 3996-70.2018.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE OLVEPAR, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, GUIDO VICTOR GUERRA 

- OAB:3734, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809, JÚLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809 - MT

 Impulsiono o feito e intimo a Síndica para que se manifeste nos autos, no 

prazo de cinco (05)dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199419 Nr: 4493-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL, MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDINALVA ALVES MARTINS - 

OAB:PROC. FAZENDA, Marden Elvis Fernandes Tortorelli - 

OAB:4313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - OAB:8.414

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1004077 Nr: 25161-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILES DAS GRAÇAS TENUTA, RODOLFO CORREA 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT, ROSI MARI GIACOMONI BEUX - OAB:3261-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900/0, 

LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - OAB:19122

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274215 Nr: 29113-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMEGA TOWER, RODOLFO 

CORREA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA, NILTON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161113 Nr: 36429-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, 

FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:32.698/PR, RAFAEL 

CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, ROBERTA SIMONE SERVELO DE 

FREITAS - OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1212793 Nr: 9256-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ARAUJO DA SILVA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1123729 Nr: 20340-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DA SILVA FRISO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito e intimo a requerida para que se manifeste nos autos, 

no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1256157 Nr: 23023-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, 

PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, NATALIA MARTINS DE FREITAS - OAB:17460/O, 

ROBERTA VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT, ROSANA DIAS DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 
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OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsiono o feito e intimo a requerida para que se manifeste nos autos, 

no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1261649 Nr: 24955-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PRAXEDES DIONÍSIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Impulsiono o feito e intimo a requerida para que se manifeste nos autos, 

no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 75054 Nr: 4338-92.1992.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO PORTAL DA AMAZÔNIA LTDA., EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 230793 Nr: 330-81.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982/MS, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:OAB/MS 9.979, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, PAULO DE TARSO PEGOLO - 

OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÂO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3.613-B/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1247795 Nr: 20454-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA QUITÉRIA DA SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito e intimo o Administrador Judicial para que se manifeste 

nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1294870 Nr: 6527-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE 

SANTARÉM/PA, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE MIRANDA BRUNO - 

OAB:, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Impulsiono o feito e intimo o Administrador Judicial para que se manifeste 

nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1313850 Nr: 11785-23.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Impulsiono o feito e intimo o Administrador Judicial para que se manifeste 

nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315808 Nr: 12154-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRO BUENO DOS SANTOS NETO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Impulsiono o feito e intimo o Administrador Judicial para que se manifeste 

nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191675 Nr: 1956-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERGENTINO BASILIO DOS SANTOS, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 
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OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1308531 Nr: 10505-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR RIBEIRO DE MAGALHÃES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1322051 Nr: 13806-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE FIGUEIREDO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1294554 Nr: 6387-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO MIRANDA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1304039 Nr: 9421-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVANO DE JESUS PEREIRA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258810 Nr: 23959-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIER CAETANO DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1211391 Nr: 8861-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT, FÁBIO ARAUJO GOMES - OAB:43.318/PR, 

FERNANDO MANICA GOBBI - OAB:13226-B/MT, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para que venha se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme despacho de fls. 

126

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1298758 Nr: 8109-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOMA DO BRASIL S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO VIER BOTTI - 

OAB:OAB/PR 30.181, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

impugnado, no tocante à decisão/despacho proferido dia15/05/2018, 

promovo sua republicação para tal fim: ''Visto. Trata-se de IMPUGNAÇÃO 

CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES interposta por MAV COMÉRCIO E 

TRANSPORTES LTDA ME E OUTRAS, em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S/A, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, 

intime-se o impugnado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 
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todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se''.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1320178 Nr: 13246-30.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI SOARES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA TREZE CONSTRUTORA 

INCORPORADORA LTDA, TRESE CONSTRUTORA E INCOPORADORA 

LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6228, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da 

requerida, no tocante à decisão/despacho proferido dia 26/09/2018, 

promovo sua republicação para tal fim: Vistos. Cuida-se de incidente 

processual de regularização de área confrontante, proposto por Giovani 

Soares Ramos em desfavor da Massa Falida de Trese Construtora e 

Incorporadora Ltda., por meio do qual almeja a declaração dos limites da 

área do imóvel matriculado sob o n° 1.908, registrado no Cartório do 1º 

Ofício de Várzea Grande/MT.

O requerente aduz, em síntese, que é proprietário do referido imóvel, que 

foi desmembrado da área original de matrícula n° 18.289, também do 1° RGI 

da comarca de Várzea Grande, pertencente a Trese Indústria e Comércio 

de Cerâmica S/A, sendo necessário, portanto, o reconhecimento da divisa 

entre as terras pelas partes. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

11/38. É o breve relato. Fundamento e decido. Recebo a inicial, uma vez 

que devidamente instruída, oportunidade em que indefiro o pedido 

constante no item “b” de fl. 09 da exordial, pois não há qualquer prejuízo 

na tramitação deste incidente concomitantemente à falência. Cite-se a 

requerida, na pessoa do síndico, para, querendo, contestar o presente 

feito no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição legal prevista no 

art. 335 do CPC. Em seguida, intimem-se as falidas, através do(a,s) 

seu(a,s) advogado(a,s) constituído(a,s) nos autos principais, para se 

manifestarem, no mesmo prazo, sob pena de se presumir aceito como 

verdadeiros os fatos alegados.

Após, vista ao Ministério Público. Apensem-se estes autos ao processo 

principal de falência (nº 27450-07.2003.811.0041 - código 131740). Por 

fim, retifique-se a autuação do presente feito, a fim de incluir no polo 

passivo da demanda a “Massa Falida de Trese Construtora e 

Incorporadora Ltda. e Outras”, devidamente representadas pelo síndico 

nomeado por este juízo nos autos principais.

Intimem-se, expedindo o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1012752 Nr: 28709-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELOSO E TORTELLI LTDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, Reinaldo Celso Bignardi - OAB:60348/SP, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1284191 Nr: 3006-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY VIEIRA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRASPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, LUÍZ 

HENRIQUE CARLI - OAB:8.559 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 Impulsionando o feito, intimo a requerida o administrador judicial para, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164658 Nr: 37801-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GERONIMO PEDROSO, JOSEIAS DA SILVA, 

MANOEL SEIXAS FILHO, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13456-B, MANOEL SEIXAS 

FILHO - OAB:7.633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a Administradora Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1183065 Nr: 44793-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MORAIS DOS SANTOS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, MILTON CORREA DE MORAES - OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1117235 Nr: 17577-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A, CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, CHRISTIANO CESAR DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Impulsiono o feito, e intimo a o Administrador Judicial para que se 

manifeste sobre o acordo formalizado às fls. 175/179, no prazo de cinco 

(05) dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232591 Nr: 15738-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA DE SOUZA, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, JACOB SOARES DE OLIVEIRA - OAB:MT 21.220, LUZIA 

EUROSINA DA CONCEIÇÃO LIMA SOARES - OAB:MT 19173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341677 Nr: 18155-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Vistos.[...] Vê-se que a petição inicial foi subscrita pela advogada Marina 

Varjão Fortes, OAB/MT 17.382, que tem poderes para tanto, conforme 

atesta a procuração ad judicia juntada à fl. 11.Ocorre que nesta unidade 

judiciária tramita a recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda. e outras (Código n. 1312131), bem assim todos os 

incidentes, habilitações e impugnações que lhe são conexos.Diante dessa 

competência, fora ajuizada e aqui tramita a Impugnação de Crédito nº 

18136-28.2018.811.0041 (código n. 1342519), cuja parte autora vem a ser 

a empresa Dama Indústria de Móveis de Aço Ltda. Me, figurando a 

Engeglobal Construções Ltda. no polo passivo.Em manuseio aos 

documentos que instruem o aludido processo, este juízo se deparou com 

situação fático-jurídica que há de ser esclarecida, qual seja, à fl. 50, foi 

juntado Auto de Penhora e Depósito, extraído da Ação de Execução nº 

39911-25.2014.811.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá e 

tem como executada a empresa Engeglobal Construções Ltda., em cujo 

processo a causídica Marina Varjão Fortes assinou o aludido termo de 

penhora como representante da devedora/Engeglobal.Aliás, além da 

presente Impugnação, recentemente chegaram a esta unidade judiciária 

outras ações da mesma espécie, propostas por diversos credores da 

recuperanda/Engeglobal, as quais foram igualmente subscritas pela Dra. 

Marina Varjão Fortes, e que também estão recebendo decisões como a 

presente, dada a similitude fática-processual.Necessário, portanto, que os 

fatos sejam esclarecidos, e assim esta Impugnação possa ser recebida e 

venha a tramitar com regularidade inclusive quanto a representação 

processual.Pelo exposto, intime-se a advogada Marina Varjão Fortes, 

OAB/MT 17.382 para que em 05 (cinco) dias preste pormenorizados 

esclarecimentos quanto a sua atuação, ou não, como advogada ou 

representante legal da empresa Engeglobal Construções Ltda., ao mesmo 

tempo em que nestes autos subscreve demandas contra aquela 

construtora. Decorrido tal prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341675 Nr: 18153-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTITEC PRESTADORA DE PRESTADORA DE 

SERVIÇOS TECNICOS LTDA, NAUDYLANN DANTAS DE LIMA, LORGA & 

MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT, MARINA 

VARJAO FORTES - OAB:17832/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Vistos.[..].Vê-se que a petição inicial foi subscrita pela advogada Marina 

Varjão Fortes, OAB/MT 17.382, que tem poderes para tanto, conforme 

atesta a procuração ad judicia juntada à fl. 15.Ocorre que nesta unidade 

judiciária tramita a recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda. e outras (Código n. 1312131), bem assim todos os 

incidentes, habilitações e impugnações que lhe são conexos.Diante dessa 

competência, fora ajuizada e aqui tramita a Impugnação de Crédito nº 

18136-28.2018.811.0041 (código n. 1342519), cuja parte autora vem a ser 

a empresa Dama Indústria de Móveis de Aço Ltda. Me, figurando a 

Engeglobal Construções Ltda. no polo passivo.Em manuseio aos 

documentos que instruem o aludido processo, este juízo se deparou com 

situação fático-jurídica que há de ser esclarecida, qual seja, à fl. 50, foi 

juntado Auto de Penhora e Depósito, extraído da Ação de Execução nº 

39911-25.2014.811.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá e 

tem como executada a empresa Engeglobal Construções Ltda., em cujo 

processo a causídica Marina Varjão Fortes assinou o aludido termo de 

penhora como representante da devedora/Engeglobal.Aliás, além da 

presente Impugnação, recentemente chegaram a esta unidade judiciária 

outras ações da mesma espécie, propostas por diversos credores da 

recuperanda/Engeglobal, as quais foram igualmente subscritas pela Dra. 

Marina Varjão Fortes, e que também estão recebendo decisões como a 

presente, dada a similitude fática-processual.Necessário, portanto, que os 

fatos sejam esclarecidos, e assim esta Impugnação possa ser recebida e 

venha a tramitar com regularidade inclusive quanto a representação 

processual.Pelo exposto, intime-se a advogada Marina Varjão Fortes, 

OAB/MT 17.382 para que em 05 (cinco) dias preste pormenorizados 

esclarecimentos quanto a sua atuação, ou não, como advogada ou 

representante legal da empresa Engeglobal Construções Ltda., ao mesmo 

tempo em que nestes autos subscreve demandas contra aquela 

construtora. Decorrido tal prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341673 Nr: 18151-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCEIRO MILENIUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 

LTDA, JOACY CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT, MARINA 

VARJAO FORTES - OAB:17832/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Vistos.[...] Vê-se que a petição inicial foi subscrita pela advogada Marina 

Varjão Fortes, OAB/MT 17.382, que tem poderes para tanto, conforme 

atesta a procuração ad judicia juntada à fl. 11.Ocorre que nesta unidade 
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judiciária tramita a recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda. e outras (Código n. 1312131), bem assim todos os 

incidentes, habilitações e impugnações que lhe são conexos.Diante dessa 

competência, fora ajuizada e aqui tramita a Impugnação de Crédito nº 

18136-28.2018.811.0041 (código n. 1342519), cuja parte autora vem a ser 

a empresa Dama Indústria de Móveis de Aço Ltda. Me, figurando a 

Engeglobal Construções Ltda. no polo passivo.Em manuseio aos 

documentos que instruem o aludido processo, este juízo se deparou com 

situação fático-jurídica que há de ser esclarecida, qual seja, à fl. 50, foi 

juntado Auto de Penhora e Depósito, extraído da Ação de Execução nº 

39911-25.2014.811.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá e 

tem como executada a empresa Engeglobal Construções Ltda., em cujo 

processo a causídica Marina Varjão Fortes assinou o aludido termo de 

penhora como representante da devedora/Engeglobal.Aliás, além da 

presente Impugnação, recentemente chegaram a esta unidade judiciária 

outras ações da mesma espécie, propostas por diversos credores da 

recuperanda/Engeglobal, as quais foram igualmente subscritas pela Dra. 

Marina Varjão Fortes, e que também estão recebendo decisões como a 

presente, dada a similitude fática-processual.Necessário, portanto, que os 

fatos sejam esclarecidos, e assim esta Impugnação possa ser recebida e 

venha a tramitar com regularidade inclusive quanto a representação 

processual.Pelo exposto, intime-se a advogada Marina Varjão Fortes, 

OAB/MT 17.382 para que em 05 (cinco) dias preste pormenorizados 

esclarecimentos quanto a sua atuação, ou não, como advogada ou 

representante legal da empresa Engeglobal Construções Ltda., ao mesmo 

tempo em que nestes autos subscreve demandas contra aquela 

construtora. Decorrido tal prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341681 Nr: 18156-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KONSTROY LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, 

ANIVALDA NEGREIROS SILVA, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT, MARINA 

VARJAO FORTES - OAB:17832/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Vistos.[...] Vê-se que a petição inicial foi subscrita pela advogada Marina 

Varjão Fortes, OAB/MT 17.382, que tem poderes para tanto, conforme 

atesta a procuração ad judicia juntada à fl. 42.Ocorre que nesta unidade 

judiciária tramita a recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda. e outras (Código n. 1312131), bem assim todos os 

incidentes, habilitações e impugnações que lhe são conexos.Diante dessa 

competência, fora ajuizada e aqui tramita a Impugnação de Crédito nº 

18136-28.2018.811.0041 (código n. 1342519), cuja parte autora vem a ser 

a empresa Dama Indústria de Móveis de Aço Ltda. Me, figurando a 

Engeglobal Construções Ltda. no polo passivo.Em manuseio aos 

documentos que instruem o aludido processo, este juízo se deparou com 

situação fático-jurídica que há de ser esclarecida, qual seja, à fl. 50, foi 

juntado Auto de Penhora e Depósito, extraído da Ação de Execução nº 

39911-25.2014.811.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá e 

tem como executada a empresa Engeglobal Construções Ltda., em cujo 

processo a causídica Marina Varjão Fortes assinou o aludido termo de 

penhora como representante da devedora/Engeglobal.Aliás, além da 

presente Impugnação, recentemente chegaram a esta unidade judiciária 

outras ações da mesma espécie, propostas por diversos credores da 

recuperanda/Engeglobal, as quais foram igualmente subscritas pela Dra. 

Marina Varjão Fortes, e que também estão recebendo decisões como a 

presente, dada a similitude fática-processual.Necessário, portanto, que os 

fatos sejam esclarecidos, e assim esta Impugnação possa ser recebida e 

venha a tramitar com regularidade inclusive quanto a representação 

processual.Pelo exposto, intime-se a advogada Marina Varjão Fortes, 

OAB/MT 17.382 para que em 05 (cinco) dias preste pormenorizados 

esclarecimentos quanto a sua atuação, ou não, como advogada ou 

representante legal da empresa Engeglobal Construções Ltda., ao mesmo 

tempo em que nestes autos subscreve demandas contra aquela 

construtora. Decorrido tal prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341682 Nr: 18157-85.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R JAUNE TERRAPLANAGEM ME, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Vistos.[...] Vê-se que a petição inicial foi subscrita pela advogada Marina 

Varjão Fortes, OAB/MT 17.382, que tem poderes para tanto, conforme 

atesta a procuração ad judicia juntada à fl. 11.Ocorre que nesta unidade 

judiciária tramita a recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda. e outras (Código n. 1312131), bem assim todos os 

incidentes, habilitações e impugnações que lhe são conexos.Diante dessa 

competência, fora ajuizada e aqui tramita a Impugnação de Crédito nº 

18136-28.2018.811.0041 (código n. 1342519), cuja parte autora vem a ser 

a empresa Dama Indústria de Móveis de Aço Ltda. Me, figurando a 

Engeglobal Construções Ltda. no polo passivo.Em manuseio aos 

documentos que instruem o aludido processo, este juízo se deparou com 

situação fático-jurídica que há de ser esclarecida, qual seja, à fl. 50, foi 

juntado Auto de Penhora e Depósito, extraído da Ação de Execução nº 

39911-25.2014.811.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá e 

tem como executada a empresa Engeglobal Construções Ltda., em cujo 

processo a causídica Marina Varjão Fortes assinou o aludido termo de 

penhora como representante da devedora/Engeglobal.Aliás, além da 

presente Impugnação, recentemente chegaram a esta unidade judiciária 

outras ações da mesma espécie, propostas por diversos credores da 

recuperanda/Engeglobal, as quais foram igualmente subscritas pela Dra. 

Marina Varjão Fortes, e que também estão recebendo decisões como a 

presente, dada a similitude fática-processual.Necessário, portanto, que os 

fatos sejam esclarecidos, e assim esta Impugnação possa ser recebida e 

venha a tramitar com regularidade inclusive quanto a representação 

processual.Pelo exposto, intime-se a advogada Marina Varjão Fortes, 

OAB/MT 17.382 para que em 05 (cinco) dias preste pormenorizados 

esclarecimentos quanto a sua atuação, ou não, como advogada ou 

representante legal da empresa Engeglobal Construções Ltda., ao mesmo 

tempo em que nestes autos subscreve demandas contra aquela 

construtora. Decorrido tal prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1314113 Nr: 11824-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT, 
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RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial, Dr. Ricardo Ferreira 

de Andrade, OAB/MT: 9764/A, para se manifestar nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341683 Nr: 18158-70.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3J ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, JOSÉ 

CARLOS PAGANI DE LIMA, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT, MARINA 

VARJAO FORTES - OAB:17832/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Vistos.[...] Vê-se que a petição inicial foi subscrita pela advogada Marina 

Varjão Fortes, OAB/MT 17.382, que tem poderes para tanto, conforme 

atesta a procuração ad judicia juntada à fl. 11.Ocorre que nesta unidade 

judiciária tramita a recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda. e outras (Código n. 1312131), bem assim todos os 

incidentes, habilitações e impugnações que lhe são conexos.Diante dessa 

competência, fora ajuizada e aqui tramita a Impugnação de Crédito nº 

18136-28.2018.811.0041 (código n. 1342519), cuja parte autora vem a ser 

a empresa Dama Indústria de Móveis de Aço Ltda. Me, figurando a 

Engeglobal Construções Ltda. no polo passivo.Em manuseio aos 

documentos que instruem o aludido processo, este juízo se deparou com 

situação fático-jurídica que há de ser esclarecida, qual seja, à fl. 50, foi 

juntado Auto de Penhora e Depósito, extraído da Ação de Execução nº 

39911-25.2014.811.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá e 

tem como executada a empresa Engeglobal Construções Ltda., em cujo 

processo a causídica Marina Varjão Fortes assinou o aludido termo de 

penhora como representante da devedora/Engeglobal.Aliás, além da 

presente Impugnação, recentemente chegaram a esta unidade judiciária 

outras ações da mesma espécie, propostas por diversos credores da 

recuperanda/Engeglobal, as quais foram igualmente subscritas pela Dra. 

Marina Varjão Fortes, e que também estão recebendo decisões como a 

presente, dada a similitude fática-processual.Necessário, portanto, que os 

fatos sejam esclarecidos, e assim esta Impugnação possa ser recebida e 

venha a tramitar com regularidade inclusive quanto a representação 

processual.Pelo exposto, intime-se a advogada Marina Varjão Fortes, 

OAB/MT 17.382 para que em 05 (cinco) dias preste pormenorizados 

esclarecimentos quanto a sua atuação, ou não, como advogada ou 

representante legal da empresa Engeglobal Construções Ltda., ao mesmo 

tempo em que nestes autos subscreve demandas contra aquela 

construtora. Decorrido tal prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341684 Nr: 18159-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUÇÃO VIDROS EU RESOLVO LTDA -ME, OTACILIA 

NERY, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT, MARINA 

VARJAO FORTES - OAB:17832/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 [...] Vê-se que a petição inicial foi subscrita pela advogada Marina Varjão 

Fortes, OAB/MT 17.382, porém, desacompanhada de respectiva 

procuração ad judicia em nome da aludida advogada.De todo modo, nesta 

unidade judiciária tramita a recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda. e outras (...) , bem assim todos os incidentes, 

habilitações e impugnações que lhe são conexos.Diante dessa 

competência, fora ajuizada e aqui tramita a Impugnação de Crédito nº 

18136-28.2018.811.0041 (...), cuja parte autora vem a ser a empresa 

Dama Indústria de Móveis de Aço Ltda. Me, figurando a Engeglobal 

Construções Ltda. no polo passivo.Em manuseio aos documentos que 

instruem o aludido processo, este juízo se deparou com situação 

fático-jurídica que há de ser esclarecida, qual seja, à fl. 50, foi juntado 

Auto de Penhora e Depósito, extraído da Ação de Execução nº 

39911-25.2014.811.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá e 

tem como executada a empresa Engeglobal Construções Ltda., em cujo 

processo a causídica Marina Varjão Fortes assinou o aludido termo de 

penhora como representante da devedora/Engeglobal.Aliás, além da 

presente Impugnação, recentemente chegaram a esta unidade judiciária 

outras ações da mesma espécie, propostas por diversos credores da 

recuperanda/Engeglobal, as quais foram igualmente subscritas pela Dra. 

Marina Varjão Fortes, e que também estão recebendo decisões como a 

presente, dada a similitude fática-processual.Necessário, portanto, que os 

fatos sejam esclarecidos, e assim esta Impugnação possa ser recebida e 

venha a tramitar com regularidade inclusive quanto a representação 

processual.Pelo exposto, intime-se a advogada Marina Varjão Fortes, 

OAB/MT 17.382 para que em 05 (cinco) dias preste pormenorizados 

esclarecimentos quanto a sua atuação, ou não, como advogada ou 

representante legal da empresa Engeglobal Construções Ltda., ao mesmo 

tempo em que nestes autos subscreve demandas contra aquela 

construtora, sem prejuízo de que seja promovida a regularização da 

representação processual, com a juntada da procuração válida e eficaz.

[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 866236 Nr: 6581-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. T. A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, DIOGO TADEU 

ALVES CORREA - ME, José Adolpho de Lima Avelino Vieira, RUBIANE KELI 

MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT/ 

12.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 1.Intimem-se as recuperandas para que em 05 (cinco) dias juntem aos 

autos os comprovantes de pagamento dos honorários do administrador 

judicial substituído, recebidos enquanto atuou no processo, a fim de 

comprovar o recebimento da quantia total de R$ 52,500,00(...).2.Quanto às 

manifestações da administradora judicial acostadas às fls. 771/797 e 

798/803, intimem-se as recuperandas para se pronunciarem em 10 (dez) 

dias, oportunidade em que deverão:(i)Comprovar o pagamento da credora 

trabalhistaTatiane Regina Magri Camargo;(ii)Realizar os atos e diligências 

necessárias, a fim de localizar as credores trabalhistas Maria Francisca 

da Costa e Geizielly Milena de Arrudal(...);(iii)Comprovar os pagamentos 

realizados aos credores quirografários(...)ou esclarecer o motivo do não 

pagamento;(iv)Esclarecer as inconsistências indicadas no relatório de fls. 

784/797, oportunidade em que também deverão apresentar toda 

documentação contábil daqueles exercícios correspondentes ao período 

sob a supervisão deste juízo, inclusive dos balancetes mensais dos 

meses de janeiro de 2018 até o presente momento.3.Indefiro o pedido de 

fls. 751/753(...)intimem-se as devedoras para cumprir a ordem exarada no 

item n°. 1 da decisão de fls. 749/749v, em 05 (cinco) dias, sob pena de 
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indeferimento(...)4.Julgo prejudicado o requerimento da administradora 

judicial no que diz respeito à intimação do Banco do Brasil(...)Em relação 

ao pedido de intimação para que o mesmo credor se pronuncie nos autos 

da habilitação de crédito de código n°. 914894, registro que a pretensão 

deverá ser formulada diretamente naquele incidente processual. 5.Às fls. 

804/805, as recuperandas requerem a intimação por edital dos credores 

para que indiquem suas contas bancárias para pagamento das obrigações 

previstas no plano de recuperação, todavia, indefiro tal pleito(...).

(...)intimem-se os credores cadastrados no sistema informatizado 

Apolo(...) para indicarem em 05 (cinco) os dados bancários(...)caso algum 

credor não esteja cadastrado nestes autos, as recuperandas deverão 

promover os atos pertinentes e cabíveis para tanto(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341674 Nr: 18152-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA VARJÃO FORTES - 

OAB:17832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.[...].Vê-se que a petição inicial foi subscrita pela advogada Marina 

Varjão Fortes, OAB/MT 17.382, que tem poderes para tanto, conforme 

atesta a procuração ad judicia juntada à fl. 10.Ocorre que nesta unidade 

judiciária tramita a recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda. e outras (Código n. 1312131), bem assim todos os 

incidentes, habilitações e impugnações que lhe são conexos.Diante dessa 

competência, fora ajuizada e aqui tramita a Impugnação de Crédito nº 

18136-28.2018.811.0041 (código n. 1342519), cuja parte autora vem a ser 

a empresa Dama Indústria de Móveis de Aço Ltda. Me, figurando a 

Engeglobal Construções Ltda. no polo passivo.Em manuseio aos 

documentos que instruem o aludido processo, este juízo se deparou com 

situação fático-jurídica que há de ser esclarecida, qual seja, à fl. 50, foi 

juntado Auto de Penhora e Depósito, extraído da Ação de Execução nº 

39911-25.2014.811.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá e 

tem como executada a empresa Engeglobal Construções Ltda., em cujo 

processo a causídica Marina Varjão Fortes assinou o aludido termo de 

penhora como representante da devedora/Engeglobal.Aliás, além da 

presente Impugnação, recentemente chegaram a esta unidade judiciária 

outras ações da mesma espécie, propostas por diversos credores da 

recuperanda/Engeglobal, as quais foram igualmente subscritas pela Dra. 

Marina Varjão Fortes, e que também estão recebendo decisões como a 

presente, dada a similitude fática-processual.Necessário, portanto, que os 

fatos sejam esclarecidos, e assim esta Impugnação possa ser recebida e 

venha a tramitar com regularidade inclusive quanto a representação 

processual.Pelo exposto, intime-se a advogada Marina Varjão Fortes, 

OAB/MT 17.382 para que em 05 (cinco) dias preste pormenorizados 

esclarecimentos quanto a sua atuação, ou não, como advogada ou 

representante legal da empresa Engeglobal Construções Ltda., ao mesmo 

tempo em que nestes autos subscreve demandas contra aquela 

construtora. Decorrido tal prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 74898 Nr: 4134-43.1995.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., 

JOAO PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimo o síndico para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto ao item ''5'' da decisão de fls. 458/460.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 402649 Nr: 35186-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITAL MODAS COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA, NP 

LOPES SERVIÇOS ME, LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS 

LTDA, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO ITAÚ S/A., Sicredi empreendedores MT, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL 1, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, BANCO ITAU UNIBANCO S. A., RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAOS 

MULTIETORIAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DELBIANCO DE 

ALMEIDA - OAB:19717/O, HILTON SANTOS DA SILVA - OAB:MT 

11.794, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - OAB:4313 /MT, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - OAB:11876-A, Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Tulio - OAB:11.640 /MS, ANDRE DOS 

SANTOS - OAB:14.363/MT, ANDRÉA GOLEGÃ ABDO - OAB:9596, 

ARIANE MIRELLI NUNES - OAB:14647, DANIEL MONTEIRO PIMENTEL - 

OAB:166389, DANIELLA OLIVEIRA DEMETRE NAMI - OAB:188442, 

DÉBORA CIPOLLI GUERRA DA SILVA - OAB:233093, DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIEGO ALMEIDA 

VARGAS NUNES - OAB:10.220, DUILIO DE OLIVEIRA BENEDUZZI - 

OAB:296227, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:11258, EDUARDO 

OLIVEIRA DUARTE COUTO - OAB:14281, EDUARDO THEODORO 

FABRINI - OAB:10018/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GALILEO GAGLIARDI - OAB:177058, Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:, MARCIO RODRIGUES MARIN - OAB:OAB/MS 13674, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3056/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, 

MICHELLI PEREIRA ARANTES DOS SANTOS - OAB:11127, MYLENA 

CALVO MAURUTTO - OAB:180614, SIMONE DE JESUS VIANA - 

OAB:256140, THIAGO ALVES CHIANCA PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:11285, THIAGO ARRIBAMAR ADORNO - OAB:257165, THIAGO 

NORONHA BENITO - OAB:11127, ussiel tavares da silva filho - 

OAB:14039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Autos Código 402649

Vistos etc.,

Antes de apreciar os embargos aclaratórios opostos às fls. 1862/1868, 

determino que intimem as recuperandas e o administrador judicial para, 

nesta ordem, se manifestarem acerca de tais recursos no prazo de 05 

(cinco) dias, sucessivamente.

Em tempo, com a finalidade de atender ao pedido de fls. 1869/1871 e 

outros credores que estão com valores depositados em Juízo, conforme 

planilha que segue em anexo e considerando a dificuldade na identificação 

dos referidos depósitos com seus respectivos contratos e credores, 

sugiro ao administrador judicial que providencie a abertura de conta 

bancária para que este Juízo transfira todos os depósitos judiciais 

vinculados ao processo e sob sua responsabilidade, efetive os 

pagamentos dos credores que as recuperandas já saldaram através de 

depósitos judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, devendo posteriormente 

apresentar planilha detalhada com todos os pagamentos, contratos, 

valores e respectivos credores.

 Após, conclusos para novas deliberações.

Observe-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2016.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293451 Nr: 5986-96.2018.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JOSE DE ALMEIDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT 7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

RONALDO JOSE DE ALMEIDA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

6.225,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 06/11).

O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito da habilitante 

(fls. 14/16).

Parecer do Ministério Público (fls. 18/20).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 6.225,00, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0001297-56.2014.5.23.0076.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda a inclusão do crédito de 

RONALDO JOSE DE ALMEIDA, no quadro de credores da falida, para que 

passe a constar o valor de R$ 6.225,00, classificado como extraconcursal 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 768262 Nr: 21145-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. FALEIROS BARBOSA - ME, ALINE PONGELUPI 

NOBREGA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL, 

JOÃO CARLOS BRITO REBELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, ANTONIO FRANGE JÚNIOR - OAB:6218/MT, 

ARIANE MIRELLI NUNES - OAB:14.647/MT, CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - 

OAB:6275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABIGAIL DENISE BISOL - 

OAB:5.200/MS, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:OAB/MT 20.495-A, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16.595, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5.678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15.359-B /MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO - OAB:6024-A/MT, LARISSA MARQUES BRANDAO - 

OAB:19.574/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, LUIS 

AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4.681/TO, luma mayara de 

azevedo gevigier emmerich - OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - 

OAB:58.806/RS, NATALIA HONOSTORIO - OAB:13.714, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RODOLFO FREGADOLI 

GONÇALVES - OAB:16.338/MS, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28.002/GO, THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - 

OAB:38.875/ GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

22.930

 1.(...)Levando em consideração tais elementos, pode-se afirmar que 

foram apenas 04 (quatro) meses de efetivo trabalho, sendo que a título de 

remuneração desse período tem-se a quantia de R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais).Por um simples cálculo, subtraindo-se do total de R$ 

59.300,00, montante cujo recebimento foi comprovado nos autos, o valor 

de R$ 7.200,00, referente aos meses de efetivo trabalho, o auxiliar 

destituído deverá restituir o total de R$ 52.100,00 (cinquenta e dois mil e 

cem reais), sem prejuízo de modificação desta quantia acaso se ateste o 

recebimento dos honorários atinentes aos outros meses.Pelo exposto, 

indefiro o pedido de reconsideração de fls. 740/751, formulado pelo 

auxiliar destituído e adequando as condições anteriormente dispostas na 

decisão de fl. 693 com o decidido pelo e. TJMT nos autos do RAI n° 

1002663-29.2017.811.0000, deverá o ex-administrador judicial restituir os 

valores correspondentes aos honorários que recebeu naqueles meses em 

que não houve desempenho das atividades inerentes à sua função.Assim, 

para a apuração do quantum devido, remeta-se os autos à Contadoria 

deste Fórum, a fim de que realize cálculo do montante a ser restituído, cuja 

atualização deverá se dar a partir da data do vencimento de cada parcela 

mensal dos honorários, no período compreendido entre a sua nomeação 

(26.09.2012) até sua destituição (03.08.2016), com a incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês.Com o retorno dos autos, intime-se o Sr. 

João Carlos Brito Rebello para pagar a quantia indicada no cálculo no 

prazo de 05 (cinco) dias, por meio de depósito judicial, sob pena de 

penhora online via Bacenjud.2.Quanto à renúncia informada à fl. 699, 

observa-se que a mesma já foi analisada à fl. 693(...).3.Defiro o pedido de 

fls. 769/770(...)4.intime-se a administradora judicial para em 05 (cinco) dias 

apresentar relatório pormenorizado dos pagamentos realizados ao credor 

Banco do Brasil, indicando o número de parcelas totais, a quantidade 

daquelas já quitadas pela recuperanda e demais informações que 

entender pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 828094 Nr: 33951-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO LEITE COELHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MILTON CORRÊRA DE MORAES - OAB:6664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Impulsiono o feito e intimo o Administrador Judicial para que se manifeste 

nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 402649 Nr: 35186-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITAL MODAS COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA, NP 

LOPES SERVIÇOS ME, LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS 

LTDA, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO ITAÚ S/A., Sicredi empreendedores MT, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL 1, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, BANCO ITAU UNIBANCO S. A., RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAOS 

MULTIETORIAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DELBIANCO DE 

ALMEIDA - OAB:19717/O, HILTON SANTOS DA SILVA - OAB:MT 

11.794, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - OAB:4313 /MT, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - OAB:11876-A, Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Tulio - OAB:11.640 /MS, ANDRE DOS 

SANTOS - OAB:14.363/MT, ANDRÉA GOLEGÃ ABDO - OAB:9596, 

ARIANE MIRELLI NUNES - OAB:14647, DANIEL MONTEIRO PIMENTEL - 
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OAB:166389, DANIELLA OLIVEIRA DEMETRE NAMI - OAB:188442, 

DÉBORA CIPOLLI GUERRA DA SILVA - OAB:233093, DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIEGO ALMEIDA 

VARGAS NUNES - OAB:10.220, DUILIO DE OLIVEIRA BENEDUZZI - 

OAB:296227, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:11258, EDUARDO 

OLIVEIRA DUARTE COUTO - OAB:14281, EDUARDO THEODORO 

FABRINI - OAB:10018/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GALILEO GAGLIARDI - OAB:177058, Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:, MARCIO RODRIGUES MARIN - OAB:OAB/MS 13674, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3056/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, 

MICHELLI PEREIRA ARANTES DOS SANTOS - OAB:11127, MYLENA 

CALVO MAURUTTO - OAB:180614, SIMONE DE JESUS VIANA - 

OAB:256140, THIAGO ALVES CHIANCA PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:11285, THIAGO ARRIBAMAR ADORNO - OAB:257165, THIAGO 

NORONHA BENITO - OAB:11127, ussiel tavares da silva filho - 

OAB:14039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do credor 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG - 

Brasil Multicarteira no tocante à decisão proferida no dia 25/10/2017, 

promovo sua republicação para tal fim: "(...) I - Como se vê dos autos, o 

magistrado que me antecedeu na condução do feito, encerrou pela 

decisão proferida em 23/06/2015 (fl. 1853), a RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

das empresas CAPITAL MODAS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA E 

OUTRAS e, contra a aludida decisão foram interpostos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA e BANCO ITÁU 

UNIBANCO S/A (fls. 1862/1866 e 1867/1868), ambos ao argumento de que 

não foi facultado aos credores confirmar se o plano de recuperação 

judicial foi cumprido com o adimplmento de todos os créditos, conforme 

relatório apresentado pelo administrador judicial às fls. 1818/1819, que 

motivou a decisão embargada. No que tange aos embargos de fls. 

1867/1868, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência apresentada pelo BANCO ITÁU UNIBANCO S/A à fl. 1879. Com 

relação aos embargos do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA, 

considerando que o credor em questão, logo após a oposição do recurso 

peticionou para requerer a transferência de valores depositados nos 

autos para a conta corrente indicada à fl. 1870, referente ao pagamento 

de seu crédito, entendo por bem, antes de analisar os embargos, em 

determinar a intimação da instituição financeira para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, informar se os valores compreendidos entre o período 

de outubro/2014 a junho/2015 já foram adimplidos e se insiste no recurso 

interposto. Cumprida que seja a determinação contida no item “II”, intime-se 

o administrador judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar 

sobre os embargos opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA. (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 402649 Nr: 35186-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITAL MODAS COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA, NP 

LOPES SERVIÇOS ME, LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS 

LTDA, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO ITAÚ S/A., Sicredi empreendedores MT, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL 1, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, BANCO ITAU UNIBANCO S. A., RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAOS 

MULTIETORIAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DELBIANCO DE 

ALMEIDA - OAB:19717/O, HILTON SANTOS DA SILVA - OAB:MT 

11.794, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - OAB:4313 /MT, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - OAB:11876-A, Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Tulio - OAB:11.640 /MS, ANDRE DOS 

SANTOS - OAB:14.363/MT, ANDRÉA GOLEGÃ ABDO - OAB:9596, 

ARIANE MIRELLI NUNES - OAB:14647, DANIEL MONTEIRO PIMENTEL - 

OAB:166389, DANIELLA OLIVEIRA DEMETRE NAMI - OAB:188442, 

DÉBORA CIPOLLI GUERRA DA SILVA - OAB:233093, DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIEGO ALMEIDA 

VARGAS NUNES - OAB:10.220, DUILIO DE OLIVEIRA BENEDUZZI - 

OAB:296227, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:11258, EDUARDO 

OLIVEIRA DUARTE COUTO - OAB:14281, EDUARDO THEODORO 

FABRINI - OAB:10018/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GALILEO GAGLIARDI - OAB:177058, Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:, MARCIO RODRIGUES MARIN - OAB:OAB/MS 13674, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3056/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, 

MICHELLI PEREIRA ARANTES DOS SANTOS - OAB:11127, MYLENA 

CALVO MAURUTTO - OAB:180614, SIMONE DE JESUS VIANA - 

OAB:256140, THIAGO ALVES CHIANCA PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:11285, THIAGO ARRIBAMAR ADORNO - OAB:257165, THIAGO 

NORONHA BENITO - OAB:11127, ussiel tavares da silva filho - 

OAB:14039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo os credores Banco do Brasil S/A, Banco 

Bradesco S/A e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG - Brasil Multicarteira para se manifestarem no prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis, quanto ao despacho de fls. 3095.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1047520 Nr: 45174-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, CAMILA MOREIRA CARLOS - OAB:91374/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Impulsiono o feito e intimo o Administrador Judicial para que se manifeste 

nos autos, no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1301830 Nr: 8944-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI, LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI, ANELISE MEDRONHA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA, DIGITECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PEREIRA - 

OAB:53.790/RS, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11.405/MT, KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT, THAÍS 

SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - 

OAB:17.089/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1304101 Nr: 9444-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KATIUCIA DE ALMEIDA, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 PARK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CLEILSON MENEZES GUIMARÃES - OAB:7.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152603 Nr: 32873-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DOS REIS TAVARES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito e intimo a recuperanda para que se manifeste nos 

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206446 Nr: 6990-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMAR DOS SANTOS, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito e intimo a requerida e o Administrador Judicial para que 

se manifeste nos autos, no prazo comum de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152795 Nr: 32999-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA DOS SANTOS FERREIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito e intimo a recuperanda para que se manifeste nos 

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1287143 Nr: 3989-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN SILVA MULLER LEAL, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Impulsiono o feito e intimo a requerida e o Administrador Judicial para que 

se manifeste nos autos, no prazo comum de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152624 Nr: 32890-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ROCHA MACHADO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE A. ANTUNES - 

OAB:OAB/MT 8843, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito e intimo a requerida e o Administrador Judicial para que 

se manifeste nos autos, no prazo comum de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1342151 Nr: 18236-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇAO E PARTICIPAÇAO 

LTDA, CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, SIMONE 

POMPEO DE CAMPOS FELIX, BRUNO POMPEO FELIX, LUIS FRANCISCO 

FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, Rafaela Oliveira de Assis - OAB:183.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por Crown Ocean Capital 

Credits e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados 

em desfavor de Conspavi Construção e Participação Ltda. e outros.

Antes de analisar os pleitos formulados na exordial, cabe observar que a 

embargante atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00, tendo recolhido a 

taxa e custas judiciais sobre tal quantia, conforme comprovante juntado à 

fl. 21.

 Lembre-se, ademais, que o valor da causa se insere dentre os requisitos 

que dão conformidade à petição inicial, sendo certo que a inadequação do 

montante, como aqui verificado, implica na ausência de um dos 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 319, V, ambos do CPC.

Pelo exposto, intime-se a embargante para em 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, atribuindo à causa o valor do instrumento de cessão de direitos 

creditórios discutido na presente demanda, e, ainda, para recolher a 

diferença das despesas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1309094 Nr: 10665-42.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MFDCCEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCEPL, LFF, SPDCF, BPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Oliveira de Assis - 

OAB:183.736, VINÍCIUS ANTÔNIO MOTTA FREITAS - OAB:242.090

 Vistos.

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Quanto ao RAI n. 1011800-98.2018.8.11.000, mantenho a decisão 

agravada pelos próprios fundamentos, diante da ausência de motivos que 

pudessem modificá-la, sendo certo que, nesta data, prestei as 

informações requisitadas pelo e. Tribunal de Justiça.

No mais, intime-se a administradora judicial para se pronunciar, em 05 dias, 

acerca do teor das certidões de fls. 312, 315, 317, 319, 321 e 333, 

conforme já determinado à fl. 398.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020731-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA BEZERRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYDIANE RIBEIRO DIAS (RÉU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a PARTE 

AUTORA tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial 

de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1034569-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MAGDA GOMES LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR SOPRAM DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse, proposta por FRANCISCA MAGDA GOMES LOPES 

contra LEOMAR SOPRAN DE OLIVIERA, tendo por objeto o imóvel 

denominado lote 14, da quadra 02, bairro nova esperança II, nesta 

comarca. A parte autora afirma ser tão somente proprietária do imóvel e 

afirma que o irmão do seu ex-esposo teria locado o bem para terceiros 

sem sua autorização. Ocorre que a parte autora, em sua inicial não se 

atentou a qualquer dos itens exigidos pelo artigo 561 do CPC, para 

manejamento de ação possessória, senão veja-se: Art. 561. Incumbe ao 

autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo 

réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, 

embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação 

de reintegração. Nenhum dos itens acima foi relacionado na inicial, pelo 

que, é necessária a emenda à inicial. Desta forma, nos termos dos artigos 

321 e 561 do CPC, DETERMINO que a parte autora, no prazo de quinze 

dias, emende a inicial para: 1) Relatar como exercia a posse sobre o 

imóvel 2) Como se deu o esbulho praticado pelo réu; 3) A data da 

ocorrência. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos 

conclusos, inclusive para análise do pedido de gratuidade judiciária. 

Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034178-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

ELIZABETY DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO (RÉU)

espólio de elza ribeiro sales (RÉU)

Outros Interessados:

DEVANIZE XAVIER BOTELHO (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de usucapião 

extraordinária proposta por ELIZABETY DA SILVA LEITE, contra ESPÓLIO 

DE BENEDITO DA COSTA SALLES representado pela inventariante ELZA 

YARA RIBEIRO SALLES. Decido. Trata-se de ação de usucapião, da qual 

esta vara especializada não tem competência para processar e julgar, 

ainda que se fale em restituição de posse sobre área que eventualmente 

possa ser deferida em favor da parte autora. A Resolução n. 11/2017/TP, 

que atribuiu à Vara Especializada de Direito Agrário apenas a competência 

para Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários 

coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos concernentes a conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados, bem como 

cartas precatórias cíveis de sua competência. Ocorre que os presentes 

autos versam sobre ação de caráter petitório pelo que é o caso de 

redistribuição a uma das varas cíveis desta comarca. Desta forma, nos 

termos do artigo 64, §2º do CPC, declaro-me incompetente para julgar o 

presente feito, e determino a sua remessa para redistribuição a uma das 

varas cíveis desta comarca. Cuiabá, 18 de outubro de 2018 Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1025908-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone (ADVOGADO(A))

DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES (AUTOR(A))

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse proposta por DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE 

MORAES contra DESCONHECIDOS, que a autora não conseguiu identificar, 

tendo por objeto uma área com aproximadamente 5,65 hectares, dentro de 

uma área maior de 169,94 hectares, no local denominado Fazenda 

Carumbé, Várzea Grande IV, nesta comarca de Cuiabá. A liminar de 

reintegração de posse foi deferida em 13/12/2017 (Id. 11073235), ante a 

comprovação do exercício da posse pelos autores. A parte autora 

comprovou a ampla divulgação conforme imagens juntadas sob Id. 

11448555 a 11448723. A liminar foi cumprida conforme certidão positiva 

do oficial de justiça juntada sob Id. 14764665. A autora informou que os 

requeridos voltaram a ocupar a área, conforme petição de Id. 14764853, 

onde juntam imagens de novos barracos e pessoas no local, tendo 

retornado ao local logo após o cumprimento da ordem, requerendo nova 

liminar, bem como a autorização para demolição dos barracos, com a 

finalidade de evitar novas invasões. O Ministério Público ofertou parecer 

favorável ao pedido formulado pela parte autora, conforme id. 15134362 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. No caso dos autos, foi 

deferida a liminar em favor da parte autora, após a realização da audiência 

de justificação, em que parte dos réus compareceram sem advogado, 

conforme Id. 10721251. Importante consignar que a Defensoria Pública 

não se fez presente no ato, mas consta no sistema PJE, a sua intimação 

para comparecimento à audiência designada. Destaco que, a liminar não 

foi objeto de qualquer recurso, bem como que a manifestação da 

Defensoria Pública de Id. 15046721, não implica em defesa, apenas 
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informa que a Defensoria Pública estaria atuando na defesa direta de 

alguns dos réus. Assim sendo, a força da decisão liminar somente externa 

seu óbito na ocasião da decisão que finda a demanda possessória ou 

reforma substancial no bojo daquela, o que até o presente momento não 

ocorrera. Logo, a decisão liminar prolatada nos presentes autos, 

encontram-se externando seu vigor e obrigatoriedade, até os dias atuais e 

somente cessará, momento em que for prolatada decisão contrária àquela 

ou à sentença finda, que acobertará a decisão com o manto da coisa 

julgada material. Importa ressaltar que não é incomum o descumprimento 

das decisões liminares proferidas em conflitos coletivos possessórios, 

aliás, tem sido o mais comum, o que demonstra total desrespeito às leis e 

ao Poder Judiciário. Ameaças de reiterações de condutas e 

descumprimento de decisões judiciais são corriqueiras neste juízo e se 

concretizam efetivamente, pois reina na mente de alguns, apoiados no 

anonimato que o “coletivo” lhe confere, que SOMENTE SE DEVE CUMPRIR 

A DECISÃO QUE LHE É FAVORÁVEL, a DESFAVORÁVEL ao “SEU 

INTERESSE” simplesmente deve ser ignorada. E o direito do outro? Importa 

ressaltar a gravidade da conduta dos demandados, cuja insistência em 

descumprir ato judicial (liminar) em pleno vigor, em especial no caso dos 

autos, constitui ATO ATENTATÓRIO ao exercício da jurisdição, e, portanto, 

tal conduta deve ser de imediato combatida pelo Poder Judiciário, para 

garantir a efetividade de suas decisões. O inciso IV do artigo 77 do Código 

Processual é claro nesse sentido e impõe como um dos deveres das 

partes o de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 

PROVISÓRIA ou final, e não criar embaraços à efetivação”. Ainda, o artigo 

139 do CPC, que atribui as responsabilidades do juiz na condução dos 

processos, determina expressamente em seu inciso Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; E ainda, a Constituição Federal, garante às 

partes a duração razoável do processo, como direito fundamental: Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, 

considerando que não há fatos novos que justifiquem a modificação da 

medida liminar deferida, determino a expedição de mandado de 

reintegração de posse em favor da demandante, para que assim possa 

manter-se incólume o direito dos demandantes, a segurança jurídica e 

crédito do poder judiciário, devendo ser cumprida sobre a área com 

aproximadamente 5,65 hectares, dentro de uma área maior de 169,94 

hectares, no local denominado Fazenda Carumbé, Várzea Grande IV, 

nesta comarca de Cuiabá, individualizada conforme documentos de Id. 

10157689, 10157709 e 10157701, conforme consta expressamente na 

decisão de Id. 110732366. Conste ainda, no MANDADO DE FORMA 

DESTACADA: 1. A autorização de arrombamento dos barracos que se 

encontrarem fechados e sem a presença do ocupante, ou este se recusar 

a cumprir a ordem de reintegração de posse, devendo o oficial de justiça 

certificar quanto à necessidade da medida. 2. A intimação dos 

demandados de pena cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

diários, que fixo neste ato, por pessoa e associação e movimento social 

eventualmente envolvido no descumprimento, visando desestimular essa 

conduta. Ressalte que a MULTA PODERÁ SER EXECUTADA E TAMBÉM 

PROTESTADA, se for o caso de aplicação. 3. Os réus deverão ser 

intimados manter distância mínima de 05 km da área em litígio, sob pena de 

ser aplicada a multa acima, além das penalidades penais e administrativas 

cabíveis. 4. Na ocasião do cumprimento do mandado de reintegração, o 

oficial de justiça deverá efetuar a identificação de todos os presentes na 

área, na medida do possível. 5. Autorizo a derrubada das edificações 

somente após a conclusão da ordem liminar de reintegração de posse, e 

não no mesmo momento, a fim de evitar tumultos. 6. Deverá ainda o oficial 

de justiça alertar a todos os réus que estará autorizada a derrubada das 

edificações após a conclusão da ordem de reintegração de posse, 

possibilitando que todos retirem os seus pertences de forma pacífica. 

DETERMINO AINDA: 1. Que a parte autora providencie veículos e local 

adequado para retirada e depósito dos bens dos réus que não estiverem 

no local no momento do cumprimento da liminar, permitindo a retirada 

posterior. 2. Expeça-se novo MANDADO DE REINTEGRAÇÃO dos 

demandantes na posse do imóvel descrito na inicial e intimação dos 

demandados desta decisão com arbitramento de multa, que deverá ser 

cumprido através do COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS, com 

URGÊNCIA. a. Consigne-se no mandado a necessidade de “observância 

do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução 

de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de 

terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas 

constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do 

Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, bem como a proibição de 

derrubada de barracos e destruição de plantações, devendo ainda ser 

observados os limites das áreas acima mencionadas para o cumprimento 

da medida. b. OFICIE-SE ao COMITÊ ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS 

encaminhando cópia do mandado de reintegração de posse; que deverá 

informar no prazo de 15 dias, a data para cumprimento da liminar. c. 

Conste ainda no mandado que o Oficial de Justiça deverá entrar em 

contato com o COMITE para que seja designada a data de cumprimento 

com apoio necessário, com realização do estudo de situação. 3. 

Expeça-se imediatamente os editais de citação conforme determinado na 

decisão de Id. 11073236, uma vez que não consta a sua expedição até o 

momento. 4. Após a expedição, intime-se a parte autora para comprovar a 

sua publicação no prazo legal. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036759-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA (ADVOGADO(A))

RHAYANNE RODRIGUES MORAES SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEORGE JOSE DA SILVA (RÉU)

Sr. EVERALDO (RÉU)

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse proposta por RHAYANE RODRIGUES MORAES 

SOUZA, contra inicialmente EVERALDO DE TAL, posteriormente 

identificados como EVERALDO MARINHO DA SILVA, JEORGE JOSÉ DA 

SILVA e TEREZA RODRIGUES LARA DE JESUS, tendo por objeto um lote 

com área de 250m², localizado na Rua 10, Lote 10, Bairro Altos da Glória, 

nesta comarca. Afirma a parte autora que adquiriu o imóvel em 

10/07/2015, quando iniciou o pagamento de prestações, tendo finalizado 

os pagamentos em 19/01/2017, quando foi entabulado o contrato de 

compra e venda e que desde a aquisição passou a cuidar do imóvel, com 

limpezas e visitas ao terreno a cada dois meses. Quanto ao esbulho, 

afirma que em 28 de agosto de 2017, ao chegar ao imóvel percebeu a 

construção de uma pequena casa e após algumas tentativas, conseguiu 

localizar o réu, que afirmou ter adentrado ao imóvel em 10/07/2017. Com a 

inicial vieram os documentos de Id. 11008957 a 1109009 Foi designada 

audiência de justificação, conforme Id. 15137411. A audiência foi realizada 

conforme Id. 15704567, permanecendo os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Da liminar de reintegração de posse A legislação Civil Brasileira 

tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse da 

propriedade ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos 

ilegais de turbação ou esbulho (art. 560 do CPC). Entretanto, para a 

referida mantença, necessário se faz a demonstração, pelo autor, dos 

requisitos/pressupostos dispostos no artigo 561 do Código de Processo 

Civil/2015, que assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Pois 

bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse 

da parte autora sob o imóvel descrito na inicial, não restou demonstrada, 

em razão da fragilidade das provas trazidas aos autos. O informante 

Lucas Gabriel dos Santos, afirmou em seu depoimento que conhece o 

imóvel, objeto do litígio, pois o marido da autora teria lhe pedido auxílio para 

na limpeza do terreno, e que foi no final do ano de 2017. Que não havia 

edificações no imóvel, mas apenas um começo de um alicerce, de pouco 

mais de 30 centímetros, e cercadas apenas ao lado. Que não houve 

oposição enquanto eles estavam no lote e não foram impedidos de realizar 

a limpeza. O informante Osvaldo Junior Vieira Silva, afirmou que a autora e 

seu esposo o procuraram para auxiliar na limpeza do lote, uma vez eu era 

o único na família que possuía carros. Que iam ao lote a cada dois meses, 
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para realizar limpezas, entre o final de 2016 a 2017, que havia cercas no 

lote, que era um pequeno brejo, e que haviam alguns alicerces e alguns 

materiais de construção. Que ficaram alguns meses sem ir, e quando 

chegaram ao local verificaram a construção da casa, mas não 

encontraram ninguém no imóvel e o esposo da autora teria se 

comprometido a retornar à casa para verificar quem estava no local. Que 

ninguém os procurou enquanto realizavam a limpeza. A informante 

Dilvanize do Nascimento Lima infirmou que era a antiga dona do imóvel, 

que comprou o imóvel de Aluízo, em 2014, e que o imóvel não tinha 

documentos, e passou a cuidar do lote desde a aquisição, com limpezas 

regulares e que posteriormente o vendeu à autora e seu esposo. A ultima 

informante mostrou-se contraditória em diversos momentos, ao afirmar 

inicialmente que não havia nada no imóvel, no entanto, quando esta 

magistrada apresentou imagens do lote onde se verificava uma casa de 

madeira afirmou que era “capaz que fosse” o seu lote, e que acreditava 

que teriam sido derrubado. Os demais depoentes foram ouvidos como 

informantes justamente pela grande proximidade com a parte autora, o que 

fragiliza a veracidade dos depoimentos. Ressalto, por fim, que para o 

deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente 

e, no entanto há necessidade de um lastro probatório mínimo, o que não 

vislumbro ocorrer no caso dos autos. Desta feita, nos termos do art. 

1.196, do Código Civil e art. 561 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido liminar de reintegração de posse formulado pela autora e intimo as 

partes quanto ao teor da decisão. 1- Intimo ainda os réus para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte 

autora, se não contestados, bem como da presente decisão. 2- 

DECORRIDO o prazo, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se. 

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019789-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO (ADVOGADO(A))

FERNANDA DINIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Defiro o pedido de suspensão 

formulado pela parte autora sob Id. 15737607, para suspensão do feito 

pelo prazo de sessenta dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora 

para manifestar o interesse no feito. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 462655 Nr: 31165-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE ALMEIDA MELLO, JOANICE MARIA ALMEIDA 

MELO LOUZICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINTO DAS DORES MAGALHÃES, 

SEBASTIAO SOUZA PEREIRA, JOVINO PEREIRA DA SILVA, ENEVAIR 

MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA, ASSOCIAÇAO DE MORADORES E MINI 

PROD. RURAIS SEMARIA DE CAETANO COSTA MONTEIRO, JAIR DE 

OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17136, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO 

- OAB:10564, JOAO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/O, JOÃO 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 5721/O

 Ex positis, preenchidos os requisitos legais ensejadores da proteção 

possessória, nos termos do art. 1.196 e art. 1.210, ambos do Código Civil 

combinado com o art. 561 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado por espólio de 

EUNICE DE ALMEIDA MELO, representado por JOANICE MARIA DE 

ALMEIDA MELO LOUZICH e JOANICE MARIA DE ALMEIDA MELO LOUZICH 

contra Associação de Moradores e Mini Produtores Rurais Nova União, 

representada pelo presidente Sr. João Soares, reconhecendo sua posse 

sobre a área da Chácara São Pedro de Alcântara, com 21 hectares, 

localizada nesta Capital-MT, ratificando a liminar de fls. 157/160.Condeno o 

ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, 

desde já, fixo em 10% (dez por cento), conforme estabelece o art. 85, §2º 

do CPC. Mantenho, no entanto, a cobrança suspensa diante dos 

benefícios da gratuidade concedidos à ré, nos termos do art. 98, §3º, 

também do CPC.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.INTIME-SE a 

Defensoria Pública e dê ciência ao Ministério Público no mesmo 

sentido.Decorrido o prazo, ainda, não havendo impugnações, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, após, arquive-se com as providências 

de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1115020 Nr: 16673-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CADORE, LUCIANO CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, SEVERINO 

DE TAL, VALDIR CORREIA, BENEDITO CORREIA, IRMÃO FRANCISCO DE 

TAL, CLAUDIANE MORAES, CLÁUDIO MATOS, DEMAIS POSSEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS VICTOR ALVES 

TRANPUSCH - OAB:OAB/MT 21.012, RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 777689 Nr: 31058-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A, USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ANTONIO DA SILVA, ELIEZER 

JESUS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, DOMINGOS 

CUNHA DA SILVA, MARCELINO BRANDELERO, JOSE RENATO DE 

FREITAS, FABIANO DALLA FAVRA, CLAIA APARECIDA MENDES, 

CLAUDIA DARK MENDES, MARIALINA DA ROCHA BRANDELERI, ARMINDO 

JARDIM DE FRANÇA, MAURI DALLA FAVRA, ANTONIO LUIZ DE MORAES, 

NILSON ANTONIO ANGOLA, BRAS MARTINS QUEIROZ, JOSE BARNABÉ 

DE OLIVEIRA, HELENO LINO DA SILVA, RODRIGO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA LOTTO, LUCILVA LEMOS DA CUNHA 

SILVEIRA, ZILDA FELICIANO DE ACACIO, VIRGILIO RODRIGUES SOARES, 

ACILON HIPOLITO DA SILVA, ADMILSON APARECIDO DA SILVA, AFONSO 

GONÇALVES LARA, AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA, AILSON VITOR 

DOS SANTOS, ALBERTINA MARIADE JESUS OSTETE, ALESSANDRO 

FERREIRA DOS SANTOS, AMELIA CHAGAS FERRACIOLI, ANANIAS 

LOPES DOS SANTOS, ANA MARIA FORMAGIO, ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS, ANANIAS LOPES DOS SANTOS JUNIOR, ANDREIA CRISTIANE 

CORREA, ANELO ALVES DA GUIA, ANESIO MARQUEZINE ROMAGNOLLI, 

ANGELINA FRANCISCA DA SILVA, ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA, 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO, ANTONIO GOMES DE LIMA, 

ANTONIO NUNES DOS SANTOS, APARECIDA POLI FORMAGIO, AQUILES 

FIGUEIREDO BASTOS, AUREA MENDES DA SILVA, AURELINO FERREIRA 

DE BRITO, BENIER ONORIO DE SOUZA, BERNARDO TADHEU FARIAS DOS 

SANTOS, BIANCA SHEILA F. FERREIRA, BRUNO MARCELO SOARES 

MOREIRA, CARLA REGINA APARECIDA SOUZA SILVA, CARLOS JOSÉ DE 

FREITAS, CARLOS ROBERTO DA COSTA ALMEIDA, CARLOS ROBERTO 

MUÇULI, CELIA MARIA DOS FAVEIRA, CELMA MARIA AMORIN SILVA, 

CELSO RICARDO PEREIRA, CICERA CIDONE BATISTA, CIDNESIO PAULO 
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FURLANETO, CIDNEY APARECIDO BENICIO DA COSTA, CLAIA 

APARECIDA MENDES BRANDELEIRO, CLAITO BATISTA MENDES DE 

PAULA, CLAITON CESAR FERNANDES, CLAUDIO DARK MENDES, CLEBER 

SANTOS OGEDA, CLEBIA PEREIRA DA SILVA, CLECIA PEREIRA DA 

SILVA, CLEITON DE ALMEIDA SILVA, CLEMENTE CORSINO DA COSTA, 

CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA DA COSTA, CONSUELO COELHO COSTA, 

CUSTODIO DE FREITAS, DAVI JOSÉ DE FREITAS, DEBORAH GOMES, 

DELMIRA M. MARTINHÃO DA SILVA, DELSON AMARO DA SILVA, DENICE 

APARECIDO CONRADO CUNHA, DENISE DA SILVA, DENIZE APARECIDA 

MORAES DA SILVA, DILSON FIRMINO, DOMINGOS BENTO DE ANDRADE, 

DONIZETE ROMAGNOLLI, DORIVAL DE SOUZA FIGUEIRAS, DULCENEIA 

GUIMARÃES, MARCELINO BANDELERO, EDER MARTINS GARCIA, EDESIO 

PEDRO ZANATTA, EDILENE GAUDINO DE LIMA, EDIMILSON RAMOS DE 

FREITAS, EDINALDO PEREIRA DE SOUZA, MARIALINA DA ROCHA 

VANDERLEI, BRÁS MARTINS QUEIRÓS, LUIZ MAIA, VERGILIO RODRIGUES 

SOARES, MILTON CARLOS MORALES, MILTON GOMES RODRIGUES, 

MOACIR DE FREITAS, NARCISO APARECIDO CARDOSO, NELSON 

MARQUES DE ARUDA, NEODI CRETSCHMANN, NEUZA LIMA FERREIRA, 

NEVALDO FRANCISCO LIMA, NILSON CARDOSO ADRIANO, NILSON 

SANTANA, NILSON SIMÃO DA SILVA, NILZA FERREIRA DOS SANTOS, 

NOE NOLASCO GUIMARÃES, NOMÉIA MENDES DA SILVA, ODILON 

ALVINO DA SILVA, OSVALDO SANCHEZ RAMÃO, OSVALDO SERRANO 

FILHO, OVIDIO NEGRETI, PEDRO FERREIRA SANDIS, PEDRO HAMILTON 

FRANCHIN, PEDRO HENRIQUE MORETE, RAIMUNDA FERNANDES DA 

SILVA, REGINALDO ROMAGNOLLI, RENATO GRAMARIM MIRANDA, RITA 

ESTRABIS DE OLIVEIRA, ROGERIO ESTRABIS DE OLIVEIRA, RONEIR 

BARROS DE SOUZA, ROSELI HOEPRERS, ROSINETE DA GUIA FERREIRA, 

RUBENS IVALINO BALDISSARELLI, SANTO JOAQUIM FERRARINI, SAULO 

DE CIQUEIRA, SEBASTIÃO JOSÉ GOULART, SEBASTIÃO M. MENDES, 

SEBASTIÃO MIRANDA MENDES, SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, 

SIDELMA VENANCIO DA SILVA, SILVANINO PINTO SILVA, SIMONE 

FERNANDES OLIVEIRA, TARZAN ADÃO FEIX, TEREZINHA ALVES 

MOURA, VADENIR PONCIANO DOS SANTOS, VALDENORA GOMES 

VIANA, VALDIR ESTEVES, VALDIR FERNANDES, VALDIR GOMES, 

VALDIVINA CANDIDA DA SILVA, VALMIR AFONSO DA SILVA, VALMIR 

SORIANO, VALTER LUIZ FIRMINO FERREIRA, VANESSA DE BRITO 

BORBA, VANILDO LEMOS DOS SANTOS, VERA LUCIA MENDES DE 

SOUZA, VERONICE ALVES DE BRITO, VICENTE GONÇALVES LARA, 

VITORIO DA ROCHA BRANDELERO, WAGNER ANTONIO DOS SANTOS, 

WELINTON AUGUSTO COELHO, WILSON FERNADES DE SOUZA, ABRÃO 

BASSANI DÁVILA, ADENILDO PEREIRA CALDEIRA, ALTAIR FERNANDES 

SOARES, ALVINA SILVA CAMPOS, AMARILDO FERREIRA DA CUNHA, 

ANTONIO BATISTA DE SOUZA, ANTONIO PARDIN, ANTONIO PAULO DA 

SILVA, ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, AUPIDES RODRIGUES DUARTE, 

CARLOS REZENDE DE PAULA JUNIOR, CELIA DE SOUZA, CLOIFF ALVES 

MOREIRA, DALVINO RODRIGUES DUARTE, DEJANIRA MARIA RODRIGUES 

DA SILVA, DOLORES FUENTES ZOILO ROMAGNOLLI, EDILSON PEREIRA 

DA SILVA, ELISMAR DE AQUINO FAGUNDES, ELOI SCHMIDT, ERNESTO 

CARDOSO, EVERALDO DE JESUS FERREIRA, EVONETE FERREIRA VAZ, 

FATIMA GERMINARI, FREDERICO KUHM, GERALDO FERREIRA ANDRADE, 

GERTRUDES GOMES PEREIRA, GILSON PEREIRA CALDEIRA, GISLAINE 

MASOLLER, IOLANDA GONÇALVES DE URZEDO SOUZA, ISMAEL DOS 

SANTOS COSTA, ISMAEL GOMES SIQUEIRA, JOÃO GARCIA SARRY, 

JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, JOBSON MOLINA CARDOSO, JOSÉ 

MILTON DE BRITO, JOSÉ RAMOS DA CRUZ, JUCIMAR AMORIM PEREIRA, 

LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, LINDALVA ROSA DOS 

SANTOS, LORIVAL ALVES LOBATO, MARCELO BERTO, MARCOS SONI 

BERTO, MARIA JOSÉ G. DA SILVA AZEVEDO, MARIA PENHA DE FREITAS 

FERNANDES, MARTA AMELIA PEREIRA, MAURO SERGIO BERTO, NEIVA 

GOMES DA SILVA, NILVA DAS GRAÇAS CANACHIRO, NORMA CÂNDIDA 

DE OLIVEIRA, ODAIR ROBERTO LIBARDI, PATRICIA CAMPOS DA SILVA, 

PAULO PSCHEIDT, PEDRO VERA FERREIRA, SADI SARRI JUNIOR, 

SEBASTIÃO MARTINS SENA, SILSO FERNANDES DE SOUZA, SUENE DE 

PAULA TAVARES, TEREZA CRISTINA F. SOARES, VALDEMAR DOS 

SANTOS JUNIOR, VANDILINE FRANCISCA GOMES, VANDREGÉZINO 

GERMINARI, VILMA CORREA DE OLIVEIRA, ZILDA SELECIANO DE 

ACACIO, ANTONIO MARCOS GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:19536/O, CLARISSA PONTE MESQUITA - 

OAB:174.878/RJ, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17.819/MT, JOÃO 

CARLOS MONACO RAMALLI - OAB:345.478/SP, LUIS FELIPE 

RUBINATO - OAB:213.929-SP, MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT 

DE BARROS - OAB:375.119/SP, MARIA HELENA CAMPOS DE 

CARVALHO - OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - 

OAB:351.242/SP, PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - 

OAB:351990/SP, RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE - 

OAB:381.108/SP, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253.449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9.740-B/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19741, OSNI SCHWAB MATTOZO - OAB:5315

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1139226 Nr: 27107-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RAMOS DE OLIVEIRA, VERA LÚCIA FIGUEIREDO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOA LUCIA FERREIRA FRANCO, RAFAEL 

PEREIRA DE OLIVEIRA, NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO, 

EDUARDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:12.842/MT, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANE PAREJA - 

OAB:4249/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme A.R. de fls. 291/verso, cujo ato imcompleto foi a CITAÇÃO de 

Rafael Pereira de Oliveira, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a 

pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo 

Gestor Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que 

não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 

1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1149329 Nr: 31413-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RIBEIRO, DEMAIS POSSEIROS, RONIER 

XAVIER DE MOURA, JOÃO BATISTA DIAS, RONAN XAVIER DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - 

OAB:20.149-O, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LISIANE 

VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 781201 Nr: 34783-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 
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RURAIS COQUEIRAL SÃO VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, MARCOS VINICIUS 

OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12.073/MT, 

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 Vistos.

Ante o teor da decisão de fls. 1.248/1.249, oficie-se com urgência ao 

Comitê de Acompanhamento de Conflitos Fundiários acerca da suspensão 

dos efeitos da decisão que havia deferido liminar em favor da parte 

autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 764718 Nr: 17373-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGO CARLOS DE ALMEIDA, STAEL FELIX DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUROZINHO SEBASTIÃO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739/MT, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 “Ex positis”, e por tudo mais que consta nos autos, diante das provas 

documentais e testemunhais acostada, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse requerido por Domingo Carlos de Almeida e Stael 

Felix da Silva contra Maurozinho Sebastião do Prado, tendo por objeto 

imóvel urbano situada no endereço Antiga Chácara da Lagoa Azul, 

Quadra 04 lotes de nº 01 e 02 – nos fundos com o Bairro Altos da Glória, 

Cuiabá – MT, medindo 10 X 20, dando um total de 200 m² cada 

lote.Concedo o pedido da antecipação de tutela formulado pelos autores, 

haja vista que neste caso se tratou de posse clandestina e violenta, pois o 

réu revel ameaçou a parte autora no momento que esse esteve 

informando que ambos os lotes pertenciam ao mesmo e, como não tem 

documento, corre-se o risco de que os lotes sejam transferidos para 

terceiros.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral e, determino a 

exclusão da expressão no pólo passivo “sua esposa de nome 

desconhecido”.Condeno o réu ainda, ao pagamento das custas, despesas 

e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC.Intime-se a Defensoria Pública e o Núcleo 

de Práticas Jurídicas da UFMT, por meio de remessa dos autos.Decorrido 

o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1292033 Nr: 5572-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RECANTO DA SERRA, CREUZA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., CONDOCE DIVINO DE ANDRADE, 

OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS 

MACHADO - OAB:32350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de redesignação da audiência de conciliação, formulado 

pela parte autora, vez que não depende da citação por edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1142555 Nr: 28540-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO, ESPOLIO DE 

ANTONIO JOSE MOREIRA, DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE REGINA LEIRIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEVAN CLEMENTE DE 

ALMEIDA - OAB:16628, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:13565, LEOPOLDO DE MORES GODINHO JÚNIOR - OAB:13.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 20.539

 Decido.1 – Chamamento do feito à ordemOs autos vieram conclusos para 

sentença, no entanto, é necessário chamar o feito à ordem, haja vista que 

às fls. 164/186, os filhos legítimos do Sr. Osmar Leiria de Arruda e Dionice 

Cruz dos Santos – MARCELO LEIRIA DE ARRUDA e OSMAR LEIRIA DE 

ARRUDA FILHO, na qualidade de herdeiros e sucessores requereram sua 

habilitação no feito na qualidade de assistentes, no entanto, a decisão que 

analisou o pedido (fls. 230/233-v) nada se falou a respeito do Sr. Osmar 

Leiria de Arruda Filho.Isto posto, considerando que a situação do Sr. 

Osmar Leiria de Arruda Filho é idêntica à do Sr. Marcelo Leiria de Arruda, 

pelos mesmos fundamentos carreados na decisão de fls. 230/2333v, 

DEFIRO a habilitação pretendida por Osmar Leiria de Arruda Filho a fim de 

incluí-lo no polo passivo da qualidade de assistente litisconsorcial, desde 

já, determinando a retificação da capa dos autos e do sistema Apolo. 2 – 

Documentos essenciaisVerifico, ainda, que a parte autora deixou de juntar 

documentos essencial, qual seja, a certidão de óbito do seu pai.3 - Do 

Pedido de GratuidadeConcedo a parte ré o pedido de gratuidade da justiça 

conforme a Lei 1060/50, pela declaração de hipossuficiência, bem como 

os documentos arrolados nas fls. 157/159. Desta forma, DETERMINO à 

secretaria:1º - A inclusão dos nomes dos assistentes no sistema apolo;2º 

- A INTIMAÇÃO dos assistentes, através da sua advogada, para, 

querendo, se manifestar em 15 dias;3º - A INTIMAÇÃO da parte autora 

para no mesmo prazo acima apresentar a certidão de óbito do seu pai.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1109940 Nr: 14622-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BABO MENDES, MOVIMENTO 

LUTA PELA TERRA - MTL, JACIEL ALVES BUENO, JOÃO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, GILBERTO DE MIRANDA 

AQUINO - OAB:60124, LUCIENE ARAÚJO ALVARES MARCONDES - 

OAB:13.904/B, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de redesignação da audiência de instrução, pois, em que 

pese não ter ocorrido ainda a intimação pessoal do representante do MLT, 

está poderá comparecer espontaneamente ao ato, suprindo a intimação.

Ademais, podem as partes desistirem do depoimento pessoal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1164183 Nr: 37609-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO BALBINO DE MATOS, 

ADEMILSON FRANCISCO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M. CORREA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727

 Ex positis, comprovado que as partes detém composse sobre o vindicado 

imóvel, nos termos do art. 1.199 do Código Civil, ausente a comprovação 

de esbulho perpetrado pela ré e comprovada a turbação pelo espólio 
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autor, nos termos do art. 1.196 e art. 1.210 do Código de Processo Civil e 

art. 561 do CPC, julgo improcedente o pedido de reintegração de posse 

formulado pelo Espólio de Antonio Balbino de Matos, representado por 

Ademilson Francisco de Matos e julgo procedente o pedido contraposto de 

manutenção de posse da ré Cleuza Rodrigues de Oliveira, sobre o imóvel 

localizado na Rua 25, n° 633, quadra 50, lote 20, no bairro Jardim 

Florianópolis, nesta Capital-MT.CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC, que mantenho suspensa pelo prazo de 5 (anos) por 

ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do 

CPC.1.INTIMO as partes via DJE desta decisão.2. Decorrido o prazo legal, 

certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se com as providências 

de praxe.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003213-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. A. D. J. (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR DE JESUS OAB - 497.406.441-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003213-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO LUIZ ARAUJO DE JESUS REPRESENTANTE: JOACIR DE JESUS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Dê-se 

vistas ao Ministério Público (art. 179, I, NCPC). Após, retornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003707-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILTON APARECIDO DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003707-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAILTON APARECIDO DE ARRUDA FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando que o 

laudo acostado no id. 1489720 restou prejudicado, defiro o petitório de ids. 

1432346. Posto isto, NOMEIO como perita a DRª GISSELE MARIA PONCE 

NINCE, CREFITO N° 9/99916-F, podendo ser encontrada no endereço 

Avenida Miguel sutil, 690, edifício Verona Tower, sala 204, bairro Jardim 

Paulista, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99687-7652, e-mai l : 

gissele.nince@gmail.com. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes, cientificando o 

perito que os honorários serão pagos ao final do processo pelo vencido. 

Se for a parte autora a parte vencida os honorários serão pagos pelo 

Estado. Intime-se a perita nomeada para fixar dia e hora para o inicio dos 

trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para 

que todos sejam cientificados da referida designação. O laudo deverá ser 

apresentado pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado do requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório da perita nomeada para ser avaliada. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007077-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007077-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando que o laudo acostado no id. 

13351687 restou prejudicado, defiro o petitório de ids. 15410862. Posto 

isto, NOMEIO como perita a DRª GISSELE MARIA PONCE NINCE, CREFITO 

N° 9/99916-F, podendo ser encontrada no endereço Avenida Miguel sutil, 

690, edifício Verona Tower, sala 204, bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, 

telefone: (65) 99687-7652, e-mail: gissele.nince@gmail.com. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes. Cientifique a perita de que os honorários 

serão pagos ao final do processo pelo vencido. Se a parte autora for 

vencida os honorários serão pagos pelo Estado. Intime-se a perita 

nomeada para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado do requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório da perita nomeada para ser avaliada. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008739-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA ARRUDA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008739-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA BENEDITA ARRUDA DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que foi realizada 
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perícia médica na audiência de conciliação e não foi juntado nos autos o 

respectivo laudo pericial. Desta feita, indefiro o pedido de produção de 

prova pericial (id. 14104836), junte-se aos autos o laudo médico da perícia 

realizada na audiência de conciliação id. 13372818. Ultimada providência, 

intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do laudo médico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita e preclusão. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020015-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CG SAUDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA MAIA FERREIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA (ADVOGADO(A))

HIGOR HUYNTER CARINHENA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REQUERIDO)

ALANA COELHO PEDROSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020015-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CG SAUDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME 

REQUERIDO: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE 

Vistos. Os autos voltaram conclusos para juntada das mídias da audiência 

realizada, o que foi devidamente levado a efeito no movimento de id 

15986494, razão pela qual os devolvo à Secretaria. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007000-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. O. D. S. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CLEONICE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007000-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEONICE GONCALVES DE SOUZA, KIMBERLLY LAUANY OLIVEIRA DE 

SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação. Posto isto, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ALEXANDER JUNIOR CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000718-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDER JUNIOR CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante o petitório de id. 13315449, intime-se o 

perito Dr. Ernani Castrillon (CRM-MT 7922) para no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 218, §3°, NCPC), esclarecer a lesão apontada na perícia médica 

acostada no id. 12392050, vez que os documentos colacionados aos 

autos indicam FRATURA DO CALCÂNEO DO PÉ ESQUERDO. Após, 

intimem-se as partes para se manifestarem acerca da complementação do 

laudo pericial no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035758-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

ADRIANA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035758-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA ALVES PEREIRA RÉU: AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA Vistos etc. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem como diante 

da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035794-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALEM ZUGAIR (EXEQUENTE)

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN (ADVOGADO(A))

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN (ADVOGADO(A))

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035794-32.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SALEM ZUGAIR EXECUTADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento das 

custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033169-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. P. L. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CRISTIANE PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033169-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO ALEXANDRE PEREIRA LIMA, CRISTIANE PEREIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Dê-se vistas ao 

Ministério Público (art. 179, I, NCPC) . Após, façam-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020417-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FELIPE APOITIA DA CUNHA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020417-89.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATO FELIPE APOITIA DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

obrigatório DPVAT. Este processo pende de realização de pericia médica, 

que somente não se realizou até hoje diante da ausência injustificada do 

autor na data designada pelo médico perito. Desta forma ADIVIRTO-O que 

o seu não comparecimento injustificado em nova data será considerado 

como ato atentatório ao judiciário, com a cominação de multa, nos termos 

do art. 77 do CPC/15: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, 

o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 

2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Da 

mesma forma poderá levar a improcedência dos pedidos inicial, nos 

termos da jurisprudência do TJMT: “AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR PARA 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR DUAS VEZES – INÉRCIA – 

EXTINÇÃO EMBASADA NO ART. 267, IV, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Inexistindo atendimento a determinação de comparecimento para 

realização de perícia médica por duas vezes, nenhum retoque merece a 

sentença que extinguiu o feito com base no art. 267, inc. IV do CPC. Para a 

extinção do feito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC, não é 

necessária a intimação pessoal da parte.” (Ap 38349/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) Assim sendo, requisite-se do 

perito nomeado nos autos, via e-mail funcional e telefone, para designar 

nova data para realização dos trabalhos. Após, intimem-se as partes, 

devendo a parte autora ser intimada, pessoalmente, para comparecimento, 

sob pena de extinção do feito, nos moldes do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Sendo realizada a perícia e apresentado o laudo pericial, 

expeça-se o alvará de liberação dos honorários periciais, e intimem-se as 

partes para se manifestar acerca do laudo, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030540-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA SILVA VAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030540-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO DA SILVA VAZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifica-se dos autos que a parte autora 

impugnou a nomeação do perito médico judicial requerendo a nomeação de 

outro perito, ao argumento de que o perito nomeado não possui 

especialidade médica em ortopedia ou traumatologia (id. 14336929). Pois 

bem. Sabe-se que o perito nomeado pelo juízo exerce múnus público ao 

utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, 

no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o julgador 

decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação é ato 

discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer profissional 

de sua confiança. O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir 

com lisura e eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda, 

ex vi do disposto no artigo 158 do Novo Código de Processo Civil. 

Portanto, descabida a pretensão de substituição do perito, até porque o 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello possui especialidade em Perícia Médica Judicial, 

além de outros cursos na área de perícia médica, assim INDEFIRO o pedido 

da parte autora e mantenho o perito nomeado. Intimem-se as partes para 

apresentarem seus quesitos. Intimem-se o perito nomeado para fixar dia e 

hora para realização dos trabalhos periciais, devendo a Gestora 

providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da referida 

designação. Intime-se o advogado do requerente para que entre em 

contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o 

mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023050-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GONCALINA DO CARMO E SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023050-73.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

GONCALINA DO CARMO E SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifica-se dos autos que a parte autora 

impugnou a nomeação do perito médico judicial requerendo a nomeação de 

outro perito, ao argumento de que o perito nomeado não possui 

especialidade médica em ortopedia ou traumatologia (id. 14336618). Pois 

bem. Sabe-se que o perito nomeado pelo juízo exerce múnus público ao 

utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, 

no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o julgador 

decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação é ato 

discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer profissional 

de sua confiança. O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir 

com lisura e eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda, 

ex vi do disposto no artigo 158 do Novo Código de Processo Civil. 

Portanto, descabida a pretensão de substituição do perito, até porque o 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello possui especialidade em Perícia Médica Judicial, 

além de outros cursos na área de perícia médica, assim INDEFIRO o pedido 

da parte autora e mantenho o perito nomeado. Intimem-se as partes para 

apresentarem seus quesitos. Intimem-se o perito nomeado para fixar dia e 

hora para realização dos trabalhos periciais, devendo a Gestora 

providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da referida 

designação. Intime-se o advogado do requerente para que entre em 

contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o 

mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022479-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO VICENTE DE LIMA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022479-68.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALVINO VICENTE DE LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O processo encontra-se 

concluso para prolação de sentença, no entanto analisando as 

preliminares arguidas pela requerida, verifico que a procuração foi 

assinada somente pelo autor que conforme o laudo pericial de id. 

10438993, possui déficit cognitivo em decorrência do acidente ocorrido no 

dia 14.10.2013. Desta feita, converto o feito em diligência, para que o autor 

regularize a representação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (art. 76, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030753-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

M. R. D. A. (AUTOR(A))

JACI JUSTINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030753-21.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MICAEL ROSA DE ALMEIDA, JACI JUSTINA DE ALMEIDA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ante o petitório de id. 

13306887, intimem-se os peritos DR. ROBERTO AZEVEDO (CRM 1958) e 

DR. MANOEL ELIAS RESENDE (CRM/MT 1158), para no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), esclarecerem a lesão apontada na 

perícia médica acostada no id. 11138352, vez que os documentos 

colacionados aos autos indicam apenas FRATURA DO BRAÇO 

ESQUERDO. Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da 

complementação do laudo pericial no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037294-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENEI PAULO PEREIRA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037294-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDENEI PAULO PEREIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Verifico que foi realizada perícia médica na audiência 

de conciliação e não foi juntado nos autos o respectivo laudo pericial. 

Desta feita, junte-se aos autos o laudo médico da perícia realizada na 

audiência de conciliação id. 11896246. Ultimada providência, intimem-se as 

partes para manifestarem-se acerca do laudo médico, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de anuência tácita e preclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025412-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

LUCIANA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025412-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA BENEDITA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O processo encontra-se concluso para 

prolação de sentença, no entanto analisando o documento de Id. 9482960, 

vejo que o autor é plenamente capaz para executar e atuar em sua vida 

civil. Desta feita, converto o feito em diligência, para que o autor regularize 

a representação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 

76, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033920-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

AMABILA MARIA DE SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033920-46.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMABILA MARIA DE SOUSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ante o petitório de id. 

13295663, intimem-se os peritos DR. RODRIGO S. DE BRITO (CRM/MT 

7022) e DRA. CYNARA M. FIGUEIRA (CRM/MT 4247), para no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), esclarecerem a lesão apontada na 

perícia médica acostada no id. 11842568, vez que os documentos 

colacionados aos autos indicam apenas FRATURA DO JOELHO DIREITO. 

Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da 

complementação do laudo pericial no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028189-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028189-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ FERNANDO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se o exequente para manifestar 

acerca do pagamento realizado pela executada (id. 158011218) no prazo 

de 05 (cinco) dias. Às providencias. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035663-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/C LTDA 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO CARLOS SERAFIM (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1035663-57.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: 

INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/C LTDA 

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS SERAFIM Vistos etc. Não verifico nos 

autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais 

ou pedido de gratuidade. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024971-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BISPO DA SILVA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DEBORA DA SILVA BISPO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024971-33.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DEBORA DA SILVA BISPO, DIEGO BISPO DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Tratando-se de 

interesse de menor, em observância ao artigo 178, inciso II, do CPC, 

abram-se vistas dos autos ao Ministério Público. Após voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012187-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GIMENES DA ROCHA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007821-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

IVANI ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005214-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON FORTES BARRETO (ADVOGADO(A))

HELIO COSTA FILHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

GERALDO BRAZ CONSTR.E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA (RÉU)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007251-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

MIRIAM AKEMI INAGAKI MAEDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

GABRIEL GAETA ALEIXO (ADVOGADO(A))

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013030-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY NOGUEIRA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007986-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIUCIA DIAS SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005347-61.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005170-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015451-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

ARLINDO PEDRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

DOMINGAS FARIAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003468-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 12937976 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001936-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARTA XAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

FERNANDO CORREA MEYER (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 12906105 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017822-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE MOTA SANCHES MESQUITA (AUTOR(A))

M. S. M. (AUTOR(A))

GEANDRE BUCAIR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005533-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA (ADVOGADO(A))
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CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR (ADVOGADO(A))

JUARIDES VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005533-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR (ADVOGADO(A))

JUARIDES VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032649-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. F. N. (ADVOGADO(A))

V. P. (AUTOR(A))

V. R. B. (ADVOGADO(A))

M. G. C. M. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. O. (ADVOGADO(A))

L. C. D. S. (ADVOGADO(A))

K. W. I. D. C. P. L. -. E. (RÉU)

B. F. D. A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001217-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. D. A. (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCYMARA DE SOUZA AMORIM OAB - 022.535.971-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001217-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HEMERSON AMORIM DE ALMEIDA REPRESENTANTE: LUCYMARA DE 

SOUZA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por 

ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito a DRª. MARISA FERNANDA, podendo ser encontrada no consultório 

localizado na CLÍNICA MATERNA, sito à Rua Presidente Arthur Bernardes, 

nº 132, bairro: Duque de Caxias, em Cuiabá/MT – telefone: 3322-3840, que 

deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 

470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: 

Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 
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trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034305-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

ANTONIO DORILEO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034305-57.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO DORILEO EXECUTADO: CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA Vistos e 

etc. Determinado o recolhimento das custas (id. 15930379), o exequente 

compareceu nos autos requerendo o parcelamento, ao argumento de que 

lhe causaria prejuízo às finanças, contudo, não juntou nos autos 

documento que comprove a sua alegação. Sobre o assunto o artigo 98, § 

6º, do CPC, dispõe: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. § 6o Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.(grifo nosso). 

Desse modo, intime-se o exequente para juntar nos autos documento 

atualizado que comprove a alegada situação de incapacidade econômica 

financeira “comprovante de rendimento e/ou à última declaração de 

Imposto de Renda”, para aferição da possibilidade de concessão do 

parcelamento das despesas processuais conforme dispõe o art. 98, § 6º 

do CPC, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, consigno que a 

autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. 

Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038686-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

JOSIAS ALVES DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038686-45.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSIAS ALVES DE FRANCA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos e etc. Defiro o petitório (id. 15904226), intime-se a 

autora para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias. Após o decurso do prazo, certifique-se 

e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030445-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICY SANTANA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030445-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GREICY SANTANA DE ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco 

que sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna 

quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao 

seguro DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. 

No entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032764-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

divino aparecido de magalhaes (EXECUTADO)

FRANCISCA LEANDRO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032764-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA EXECUTADO: FRANCISCA 

LEANDRO DE MAGALHAES, DIVINO APARECIDO DE MAGALHAES Vistos 

etc. Cite-se o devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a 

dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral 

pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, 

§ 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento 

dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do débito em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016739-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDILZA GOMES BRANQUINHO (EXEQUENTE)

R. G. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016739-32.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RODRIGO GOMES DA SILVA, EDILZA GOMES BRANQUINHO EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Determinado a intimação do patrono do exequente para efetuar o 

pagamento da multa por litigância de má fé (id. 14819773), “publicado via 

DJE no dia 22.08.2018”, o exequente permaneceu inerte até a presente 

oportunidade. A executada compareceu nos autos requerendo a penhora 

de ativos financeiros do patrono da executada (id. 15509360). Desta feita, 

considerando que o patrono da parte exequente deixou de pagar a sua 

condenação/multa, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, 

razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a conta de Depósito Judicial do Poder Judiciário, 
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considerando-se efetuada a penhora quando confirmada, valendo o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos, 

como o seu respectivo termo, após o que a parte executada deverá ser 

devidamente intimada por correio para manifestar-se, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º). Caso a penhora de 

ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a parte exequente, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1023704 Nr: 33763-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TARDIVO, C. TARDIVO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13.132, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621, EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - OAB:18.529 OAB/MT

 Vistos.

Considerando minha convocação para participar da reunião do Plano de 

Gestão Biênio (2019-2020), na Presidência deste Sodalício, redesigno a 

audiência agendada para esta data, para o dia 25/10/2018, às 15 horas, 

na sala de audiência deste Juízo.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 443184 Nr: 18930-14.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VISION LASER LTDA, CELSO JOSÉ HOFFMANN, 

DALVA NOELI CORDEIRO, EUNICE MARTINS DE SOUZA E SILVA, 

DORISMAR RODRIGUES DOS SANTOS, DIVINO CÉSAR DOS SANTOS, IURI 

CAETANO ROSA, RUI SÉRGIO DURANTE, REINALDO TOSHIAKI 

NAKAMURA, JESUS APARECIDO DIAS, MARIA REGINA VIEIRA ÂNGELO 

MARQUES, MARLENE DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANA BORGES VENARUSSO - 

OAB:OAB/MT 19.933

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 356826 Nr: 27430-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFN PÚBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA C. 

PASSARE - OAB:6199, MÔNICA WOLF DINIZ DALIA - OAB:7787/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

requerida ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para manifestar sobre o termo de penhora acostada aos autos de 

fls. 184, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164905 Nr: 37895-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GOMES DOS SANTOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DA AMAZONIA - CASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DANTAS DE SOUSA 

- OAB:11013-SP, THAIS MARTINS MERGULHÃO - OAB:19.775/PA

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). THAIS VIANA FRAIBERG - OAB: 19.833/MT, para que 

no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128070 Nr: 22183-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIVERSON ADRIANO RIBEIRO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 22183-97.2016.811.0041

Código 1128070

SENTENÇA.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT promovida 

por Poliverson Adriano Ribeiro Pires em desfavor de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, onde houve pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora (fl. 111).

Instada a se manifestar, a requerida deixou o prazo transcorrer in albis 

(fls. 113).

É o relatório. Decido.

Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC 

dispõe que:

Art. 485, § 5º, NCPC. A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença.

Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia 

ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão 

pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação 

manifestada à fl. 111, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90 do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ele é beneficiário da 

justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso, de acordo com o artigo 98, 

§ 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825233 Nr: 31244-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM VENANCIOS BUENO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078061 Nr: 245-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANI CAROLINE BICUDO RINALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900143 Nr: 29933-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIELE REIS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078086 Nr: 268-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FALCÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1122615 Nr: 19883-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 15700 Nr: 12329-07.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILMA VELOSO DE FREITAS SILVA, FLÁVIA GEORGIA 

VELOSO DE FREITAS SILVA, GRAZIELA VELOSO DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA. ITAÚ DE SEGUROS - SUCURSAL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Buzelle - OAB:2381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários (banco, conta, agência e CNPJ/CPF), 

necessários à expedição do Alvará, do numerário depositado para 

garantia do Juízo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915455 Nr: 40507-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULT COMERCIO DE CERAIS EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MEDICI MADUREIRA - 

OAB:236.735/SP, ROBERTO ALVES LIMA RODRIGUES DE MORAES - 

OAB:OAB/SP 220.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 753884 Nr: 5837-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I.C. SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPTOURS VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINI NOAL - OAB:67193/RS, 

LUIS FRANCISCO MORAES DEIRO - OAB:57718/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 
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mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107024 Nr: 13396-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA FERNANDA TEIXEIRA RUEDA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 933740 Nr: 51341-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALD BRUNO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 425937 Nr: 9066-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR ALBINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 73293 Nr: 6470-73.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA 

HOSPITAL SANTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANY RENATA CÁCERES DE 

SOUZA - OAB:23682, CAROLINA ROSSETO SANCHES - OAB:19.142, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDI MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 774071 Nr: 27254-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILO BORDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO - 

OAB:8127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071491 Nr: 56042-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA DA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, FÁCIL CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 45339 Nr: 10588-29.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDI JOÃO PASSINATO, PATRÍCIA ORTIZ 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GIL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10.725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 276461 Nr: 4810-68.2007.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICEL S/A - CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 

16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FIILHO - OAB:OAB/MT 13.548

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775315 Nr: 28563-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZON TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, 

VALDINEI DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRASIL INDÚSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES LTDA, ATHENABANCO FOMENTO MERCANTILI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFIM SUEMI NAKAMURA - 

OAB:23664/PR, FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI - OAB:253271/SP, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815789 Nr: 22242-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, ANA PAULA 

SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ, 

INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ALPHAVILLE CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CAB - CONCESSIONARIA DE 

SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE 

SOUZA - OAB:10070/MT, LUCIANA BORDIGNON DA SILVA - 

OAB:13282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - OAB:9.494/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, KAMILLA TATIANY FERLE - 

OAB:290032/SP, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Proceda-se a juntada dos documentos apresentados em audiência, 

notadamente procuração pública e carta de preposição.

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas José Fernando Gomes; 

Antonio Benedito dos Santos e Luciano Bonomo Soares e Remir Mamedio 

Araújo.

No que tange a execução provisória da multa o art. 537 CPC não a 

condiciona ao cumprimento ou não da determinação judicial sendo 

perfeitamente admissível antes do trânsito em julgado. No entanto a 

matéria já foi objeto de apreciação pelo juízo as fls. 887, na data de 

10/10/2017. Como não há nenhum fato novo tal decisão, certa ou errada 

encontra-se acobertada pela preclusão não podendo esse magistrado 

alterar decisões pretéritas para se alinharem ao seu entendimento pessoal 

o que feriria a segurança jurídica conferida aos sujeitos do processo. 

Assim rejeito o requerimento de fls. 938/939 e mantenho a decisão de fls. 

887.

De-se vistas as partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, primeiro pela parte autora e após aos requeridos 

conforme acima negociado, o que independe de homologação judicial.

Ao final renova-se a conclusão para sentença observando-se que o feito 

figura na META 2 do CNJ.

Nada mais havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem 

devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.” Nada mais, eu 

Virginia Maria do Espírito Santo que o digitei.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815561 Nr: 22004-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DE BRITO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE, ESPÓLIO DE 

DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Código 815561

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 161/162).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868764 Nr: 8579-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DE MELO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA, 

QUALI ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR ALMEIDA 

PRAEIRO ALVES - OAB:18439/O, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 (...).Analisando, ainda, as intimações realizadas nos autos, não verifico a 

intimação do causídico em questão - Dr. Hervitan Cristian Carulla -, para 

impugnar as contestações apresentadas, ou contestar a reconvenção 

apresentada.Assim sendo, determino:a)Retifique no sistema o nome do 

atual procurador da requerente, excluindo o nome do procurador que 

renunciou aos poderes outorgados;b)Intime-se o procurador da 

requerente - Dr. Hervitan Cristian Carulla – para, querendo, impugnar a 

contestação ofertada e contestar a reconvenção no prazo legal.(...) . 

Destarte, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC de 2015, 

determino que após o transcurso dos prazos estabelecidos nos itens 

anterior, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena 

de preclusão:c)Especifiquem as provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;d)Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC);(...). 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127451 Nr: 21941-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários (banco, conta, agência e CNPJ/CPF), 

necessários à expedição do Alvará, do numerário bloqueado à maior, bem 

como intimar as partes para se manifestarem acerca do numerário 

remanescente vinculado ao processo, consoante comprovante anexo. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892701 Nr: 25035-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ARÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o andamento do feito, postulando o que de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779363 Nr: 32812-72.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RUAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA, 

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA, ARGO 

SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, MARCUS FREDERICO B. FERNANDES - 

OAB:OAB/SP 119.851, MELISA CUNHA PIMENTA - OAB:OAB/SP 

182.210, PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO - 

OAB:196337/SP, RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - OAB:OAB/MG 

98.922

 CERTIFICO E DOU FÉ, que até esta data não portou nesta secretaria 

resposta ao Ofício expedido (fl. 625), desta forma, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038648-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIMAEL JOSE MENDES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038648-33.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO EXECUTADO: BIMAEL JOSE 

MENDES RIBEIRO Vistos etc. Ressalta dos autos que embora intimado, o 

executado deixou de pagar o seu débito (A.R. id. 14021695 e contato com 

o exequente via e-mail id. 14227452 pág. 01/05). O exequente 

compareceu nos autos requerendo a inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes, a penhora de ativos financeiros via BACENJUD 

e a tentativa de penhora via RENAJUD. Desta feita, considerando que a 

parte executada deixou de pagar o seu débito, de início quanto ao pedido 

expedição de oficio ao SERASA algumas ponderações merecem ser 

realizadas. Ab initio, é certo que o pleito em questão possui respaldo no 

que estabelece o art. 139, IV do CPC, que autoriza o magistrado a 

“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” 

Nessa linha, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a 

satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do 

resultado na execução, exteriorizada, agora, de forma mais evidente e, 

inquestionavelmente, alargada pelo Código vigente, alcançando, inclusive, 

as obrigações de pagar quantia certa. Em recente artigo Marcelo Abelha 

Rodrigues ponderou o seguinte: “Há uma atipicidade do meio executivo, 

sendo a necessidade da medida o fundamento e o fim (o limite) 

estabelecido pelo legislador para delimitação da medida a ser imposta pelo 

juiz. Ora, por “medida processual necessária” deve-se entender aquela 

que seja adequada, proporcional e razoável para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial. Restringindo-nos apenas à análise das 

medidas coercitivas verifica-se que o dispositivo não estabelece um rol de 

medidas, e tampouco exemplifica casos, permitindo e estimulando um 

exuberante leque criativo do magistrado, que deve estar preso, 

comprometido e sensível às peculiaridades da causa. Isso significa que 

deve haver um link necessário, lógico, razoável e proporcional de 

instrumento e fim, meio e resultado, respectivamente, entre a medida 

coercitiva e o cumprimento da ordem.”[1] Efetuadas as aludidas 

ponderações, defiro o pedido de inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes (SERASA). Expeça-se o competente ofício. 

Defiro, ainda, o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil. Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, 

que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, após o que a 

parte executada deverá ser devidamente intimada por correio para 

manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 
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854, § 3º). Bem como, a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo. Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, 

manifeste-se a parte exequente, inclusive, sobre o resultado da consulta 

ao RENAJUD, requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento de eventual 

restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001164-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANE DE OLIVEIRA FIUZA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001164-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERNANE DE OLIVEIRA FIUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por ERNANE DE OLIVEIRA FIUZA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito no dia 13.08.2017, que lhe teria ocasionado 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Com a inicial de (id. 11436828), vieram os documentos 

de (ids. 11436855 pág. 01/20, 11436859 pág. 01/05). Na audiência de 

tentativa de conciliação realizada por meio da central, não houve proposta 

de acordo. A ré ofertou contestação id. 13277657, tendo a parte autora 

impugnado id. 13752783. O laudo médico pericial foi juntado id. 12910028 

pág. 03/04. A parte autora manifestou a sua concordância com o laudo 

pericial id. 13753251. Instado a manifestar acerca do laudo, a requerida 

compareceu aos autos concordando com o referido laudo id. 13678172. É 

o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. Da alteração do polo passivo da LIDE – da necessidade de 

inclusão da seguradora líder do consórcio do seguro DPVAT S.A na 

demanda. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Da necessidade de realização de pedido administrativo – 

da falta de interesse processual. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Portanto, REJEITO 

as preliminares. Ao continuo, superadas às preliminares, passo a análise 

do mérito. A parte autora interpôs a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de 

acidente em que afirma ter sido vítima em 13.08.2017. No caso, o boletim 

de ocorrência policial (id. 1146855 pág. 09/10), aliado ao boletim de 

atendimento (id. 11436855 pág. 12) datado do dia 13.08.2017, informando 

o motivo da entrada do paciente como “vítima de moto” e no atendimento 

médico a anotação “acidente de moto”, comprovam que ERNANE DE 

OLIVEIRA FIUZA foi vítima de acidente de trânsito no dia 13.08.2017. A 

perícia médica judicial realizada (id. 12910028 pág. 03/04) realizada no dia 

25.04.2018, concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta no tornozelo esquerdo de intensa repercussão avaliada em 

75% (setenta e cinco por cento), permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, e não efetuado o pagamento na esfera 

administrativa, a parte autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou 

os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo os seguintes 

valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 
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correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez intensa no tornozelo esquerdo, devendo ser 

calculado sobre o percentual máximo indenizável ao membro afetado. 

Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

equivalente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) que 

corresponde ao máximo indenizável ao membro afetado, contudo, o autor 

faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, 

ainda que o pagamento a menor tenha importado em parcial 

descumprimento da obrigação contratual, a mora da seguradora somente 

ficou caracterizada no momento em que foi citada e tomou conhecimento 

da ação de cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem 

incidir a partir da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse 

sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019732-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

MARCIO DA TRINDADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que MARCIO DA TRINDADE move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 17.09.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 3675805, 3676150, 3676290, 3676345. Devidamente citada (id. 

6452372), a parte ré apresentou contestação e documentos (fls. 8077077 

, 8077131, 8077142, 8077144, 8077147, 80771449, 8077152, 8077158, 

8077160, 8077348), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo 

Passivo; II – Da Não Comprovação Da Entrega Da Documentação; III - 

Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio; IV – 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 8150543. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 11673926. A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial id. 14106270. A requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial requerendo o esclarecimento do perito sobre como formou seu 

convencimento acerca nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão 

permanente do autor, em razão da ausência de Boletim de Ocorrência nos 

autos, id. 14310753. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), 

e intimação do autor para dar continuidade à regulação administrativa. 

Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém todos os 

documentos necessários, assim a alegação da requerida não merece 

prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 
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demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 4470783. Neste 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO as preliminares de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

3676150, 3676345), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 

10789825). No que tange ao questionamento da Seguradora ré acerca da 

comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão 

permanente da parte autora, aduzindo que não há Boletim de Ocorrência 

lavrado por autoridade policial juntado no feito, insta ressaltar que o B.O. 

não é documento indispensável para a comprovação do nexo de 

causalidade. Isso porque a Lei 6.194/74 não determina a obrigatoriedade 

da juntada do referido documento. Ademais os documentos acostados 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar o nexo causal (id. 

3676150, 3676345), inclusive o laudo pericial de id. 135519015. 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – 

AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do boletim de ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, torna-se despicienda 

a sua juntada. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a 

respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado 

obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os 

pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao 

correto julgamento”. (TJ-MS - APL: 08016205920148120019 MS 

0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data 

de Julgamento: 05/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

06/09/2018). (Grifo nosso) Pois bem! Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 17.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 
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Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id 

13519015), a qual afirma que: “Conclui o perito: Os elementos disponíveis 

permitem admitir nexo de causalidade, entre o traumatismo noticiado e o 

dano corporal apresentado. O periciado apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito de média repercussão avaliada em 

12,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia 

médica para seguro DPVAT.” Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda do ombro direito terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (17.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I.C Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003303-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

LUCINEIDE MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003303-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCINEIDE MORAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por LUCINEIDE 

MORAES DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando que foi vítima de acidente de trânsito no dia 

13.12.2015, que lhe teria ocasionado invalidez permanente, razão pela 

qual requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Com a inicial de (id. 

4794712), vieram os documentos de (ids. 4794739, 4794739, 4794746, 

4794750, 4794758, 4794764 e 4794777). Na audiência de tentativa de 

conciliação realizada por meio da central, não houve proposta de acordo. 

A ré ofertou contestação id. 10688011, tendo a parte autora impugnado id. 

11246058. O laudo médico pericial foi juntado id. 10493364 pág. 03/04. 

Instado as partes, somente a requerida compareceu aos autos 
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concordando com o laudo pericial id. 12487094, tendo a requerente 

deixado transcorrer o prazo sem manifestação. É o relatório. Decido. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. Da 

alteração do polo passivo da LIDE – da necessidade de inclusão da 

seguradora líder do consórcio do seguro DPVAT S.A na demanda. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Portanto, REJEITO a preliminare. Ao continuo, superadas às preliminares, 

passo a análise do mérito. A parte autora interpôs a presente ação 

objetivando a condenação da ré ao pagamento do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

razão de acidente em que afirma ter sido vítima em 13.12.2015. No caso, o 

boletim de ocorrência policial (id. 4794758 pág. 02/03), aliado ao boletim de 

atendimento (id. 4794764 pág. 01) datado do dia 14.12.2015, informando o 

motivo da entrada do paciente como “acidente de moto ontem” e prontuário 

de pronto atendimento do dia 13.12.2015 informando queda de moto (id. 

4794764 pág. 02/03), comprovam que LUCIENE MORAES DE OLIVEIRA foi 

vítima de acidente de trânsito no dia 13.12.2015. A perícia médica judicial 

realizada (id. 10493364 pág. 03/04) realizada no dia 26.10.2017, concluiu 

que a autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta no joelho 

direito de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o 

dano corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, e não efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte 

autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo 

com o estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º 

e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez leve no joelho direito, devendo ser calculado 

sobre o percentual máximo indenizável ao membro afetado. Desse modo, 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é equivalente a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) que corresponde ao 

máximo indenizável ao membro afetado, contudo, o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, ainda que o 

pagamento a menor tenha importado em parcial descumprimento da 

obrigação contratual, a mora da seguradora somente ficou caracterizada 

no momento em que foi citada e tomou conhecimento da ação de 

cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem incidir a partir 

da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014336-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 68 de 931



WANDERSON MOYA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014336-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON MOYA DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WANDERSON MOYA DUARTE move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06.04.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 6837172, 6837199. Devidamente citada (id. 8319384), 

a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 10347527, 

10347530), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação, id. 10694373. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 10067800. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 11047006. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

8075171. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 6837199), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 10067800). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 
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deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10067800), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO DIREITA (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MÃO DIREITA 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, 

perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre 

R$ 9.450,00= R$ 2.362,50 TOTAL= R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WANDERSON MOYA 

DUARTE move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (06.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 
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manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010311-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADELSON CRISPIM DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010311-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELSON CRISPIM DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADELSON CRISPIM DA CONCEIÇÃO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

16.07.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 12784906, 12784916, 12784926, 

12784937,12784960, 12784984, 12784998. Devidamente citada (id. 

831284390219384), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 13484234, 13484238, 13484241), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de 

Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

14037428. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

13445536. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

14037663. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

14332389. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 

6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização securitária 

na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual 

dificuldade na obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal 

requisito poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia 

médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, 

REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

12784960), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 13445536). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 16.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 
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Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10067800), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= 

R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). No caso em tela extrai-se que 

a parte autora já recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme 

comprovante id. 13484241, valor este que deve ser deduzido do montante 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), totalizando ao 

final R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADELSON CRISPIM DA 

CONCEIÇÃO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (16.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 
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vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010555-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEINE MOREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010555-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEINE MOREIRA RIBEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEINE MOREIRA 

RIBEIRO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 06.06.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 12825951, 

12825960, 12825987, 12825994, 12826005, 12826014, 12826033, 

12826055, 12826073, 12826062.. Devidamente citada (id. 12860014), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (ids.14103913), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Ausência de Comprovação da Entrega da Documentação; III- Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; IV- Da Ausência de Laudo do 

IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

14231361. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

13887586. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

14331166. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

14275724. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à regulação 

administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém 

todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida não 

merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

12826055. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, 

§ 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (id. 12826014, 12826033), a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 13887586). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 
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compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.06.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13887586), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 
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segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEINE MOREIRA 

RIBEIRO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(06.06.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010266-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

BRUNA MORAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010266-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNA MORAIS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BRUNA MORAIS DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.01.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12774285, 12774355, 12774452, 12774482. 

Devidamente citada (id. 12841534), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 13420524), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de Comprovação da 

Entrega da Documentação; III- Da Ausência de Requerimento 

Administrativo; IV- Da Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação, id. 13914788. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 13443573. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 13914782. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 14251344. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega à seguradora 

ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de documentos 

mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, falta à parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação. Requer a 

suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do 

autor para dar continuidade à regulação administrativa. Contudo, a inicial 

está devidamente instruída, e contém todos os documentos necessários, 

assim a alegação da requerida não merece prosperar. Desta feita rejeito a 

preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

o autor juntou cópia do requerimento administrativo protocolado perante a 

seguradora ré, id. 12774355. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que 

houve prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro 

DPVAT está configurado o interesse jurídico para a propositura da ação 

de cobrança. (TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago 

Pinto, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. 

(Negritei) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de 

agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento 

pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança 

de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do 

acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar 

de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A 

dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para 

solicitação da indenização securitária na via administrativa, deduzindo a 

pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na obtenção do 

documento previsto no referido dispositivo, tal requisito poderá ser 

satisfeito mediante realização da competente perícia médica, objeto da 

dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a preliminar 

de ausência de laudo do IML. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 
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ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 12774355), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 13443573). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13443573), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 
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e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= 

R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

BRUNA MORAIS DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (07.01.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007516-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SANTOS ALEXANDRE (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007516-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELE SANTOS ALEXANDRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCIELE SANTOS ALEXANDRE 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

06.05.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 12402717, 12402718, 12402719, 12402723, 

12402720. Devidamente citada (id. 12486357), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 13525443), arguindo preliminarmente: I– 

Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Falta de 

Interesse Processual – Pedido Administrativo Pendente de Finalização. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 13525443. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13384044. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 13825827. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14091623. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA FALTA 

DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO AMDMINISTRTIVO PENDENTE DE 

FINALIZAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Requer a extinção do processo sem 

resolução de mérito para realizar o pagamento devido na via 

administrativa. Contudo, não assiste razão a parte demandada, pois 

conforme se extrai da contestação, o pedido administrativo foi NEGADO 

em razão da ausência dos referidos documentos. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Desta feita rejeito a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 
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automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

12402723), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 13384044). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 06.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13384044), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 
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segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= 

R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

FRANCIELE SANTOS ALEXANDRE move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (06.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034993-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTOS WENDLER (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034993-53.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANA SANTOS WENDLER REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCIANA 

SANTOS WENDLER move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 15.10.2015, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

10739199, 10739191, 10739205. Devidamente citada (id. 10835239), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 11386452), arguindo 

preliminarmente: I– Do Requerimento Administrativo Perante a Porto 

Seguros; II- Da Ausência de Requerimento Administrativo; III- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; IV- Comprovante de Residência 

em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

11925275. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

11875099. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13342546. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à seguradora ré, 

em síntese, que o autor não comprovou a juntada de documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação. Requer a 

suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do 

autor para dar continuidade à regulação administrativa. Contudo, a inicial 

está devidamente instruída, e contém todos os documentos necessários, 

assim a alegação da requerida não merece prosperar. Desta feita rejeito a 

preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

o autor juntou cópia do requerimento administrativo protocolado perante a 

seguradora ré, id. 10739199. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que 

houve prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro 

DPVAT está configurado o interesse jurídico para a propositura da ação 

de cobrança. (TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago 

Pinto, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. 

(Negritei) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de 

agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento 

pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança 

de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do 

acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar 

de Ausência de Interesse de Agir. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 
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injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10739199), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 11875099). No que tange a 

arguição da seguradora de que a requerente não está em dia com o 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório, esta não merece guarida uma 

vez que este assunto já está pacificado conforme Súmula 257, do 

Superior Tribunal de Justiça a qual disciplina que “a falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Pois bem! Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 15.10.2015, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 
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invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11875099), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00= R$ 7.087,50 TOTAL= R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCIANA SANTOS 

WENDLER move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (15.10.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

WENDER DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001222-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WENDER DE SOUZA LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WENDER DE SOUZA LOPES move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 11445253, 11445272, 11445315, 11445321, 

11445259. Devidamente citada (id. 11594445), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 13280668), arguindo preliminarmente: I– 

Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Carência da 

Ação – Falta de Interesse de Agir em Razão do Pagamento da Cobertura 

em Sede Administrativa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 
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impugnação, id. 13356918. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 12906322. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 13765346 A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

14059642. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM 

RAZÃO DE PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. 

Não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão de estar 

consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado de 

forma geral, mas relativo à obtenção de parte do direito legalmente 

assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, muito menos, 

extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a 

indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, descontado o valor 

recebido administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11445321), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 12906322). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 08.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 
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pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12906322), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): JOELHO DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

JOELHO DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos joelhos vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00= R$ 

2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). No 

caso em tela extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) conforme comprovante id. 13280755, valor este que 

deve ser deduzido do montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), totalizando ao final R$ 168,75 

(cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que WENDER DE SOUZA LOPES move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 168,75 (cento e sessenta e 

oito reais e setenta e cinco centavos, acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.05.2017) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032781-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARCIANO DE BRITO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032781-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO MARCIANO DE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DIEGO MARCIANO DE BRITO move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.08.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 10402177, 10402226, 104002277, 10402305. 

Devidamente citada (id. 1046285), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 11408992), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do 

Polo Passivo; II – Pedido Administrativo Prévio; III – Da não Comprovação 
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do Pedido Administrativo e a sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 11475827. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 11173441. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 13093563. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 13216223. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 104002277, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Portanto, REJEITO a preliminar de 

Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto 

porque, conforme se denota do id. 104002277, a requerida juntou aos 

autos o prévio requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 104002277), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 11173441). Outrossim, afiro que o pedido de que a ré se 

comunique com a parte autora somente por meio deste processo judicial, 

em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo nenhum 

prejuízo a nenhuma das partes. Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 
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diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

11173441), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda da 

estrutura crânio facial terá a vítima direito a 100% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 Total: 

R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(08.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007343-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007343-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANTONIO MARCOS 

CARLOS DE OLIVEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 08.08.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

12374865, 12374870 ,12374881, 12374885. Devidamente citada (id. 

12413463), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

13668800), arguindo preliminarmente: I– Da Necessidade de Pedido 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir; II- Da Não Comprovação 

do Pedido Administrativo e sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação, id. 13947379. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 
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laudo pericial foi juntado id. 13351029. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 14056796. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 12374885. Neste 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, mas que 

não obteve resposta. No entanto, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo devidamente protocolado em ids. 12374885. Portanto, é 

adequada a pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de 

Não Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (id. 12374881), a fim de comprovar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 13351029). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 
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correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13351029), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 

6.750,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANTONIO MARCOS 

CARLOS DE OLIVEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (08.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LOIVETE FATIMA DA ROSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001447-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOIVETE FATIMA DA ROSA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LOIVETE FATIMA DA ROSA 

OLIVEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 10.06.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 11479441, 

11479460, 11479463, 11479468, 11479483. Devidamente citada (id. 

11594862), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

13309947), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Necessidade de Pedido Administrativo Prévio – 

Falta de Interesse de Agir; III- Da Não Comprovação do Pedido 

Administrativo e sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação, id. 13914817. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 12931253. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 10452837. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 
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mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou 

cópia do requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, 

id. 11479460. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, mas que 

não obteve resposta. No entanto, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo devidamente protocolado em ids. 11479460. Portanto, é 

adequada a pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de 

Não Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11479460), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 12931253). No que tange a 

alegação de litigância de má-fé levantada pela parte autora (id. 13914817), 

verifico que a mesma não merece guarida, vez que o seguro obrigatório 

DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem! Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 10.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 
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Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12931253), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ ESQUERDO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *25% 

sobre R$ 6.750,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LOIVETE FATIMA DA 

ROSA OLIVEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (10.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030742-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARILSON DOS SANTOS PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ARILSON DOS SANTOS PAULA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

17.07.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10109407, 10109415, 10109417, 10109423, 

10109430. Devidamente citada (id. 10187917), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 107418035, 10748039, 10748044, 

10748049, 10748055, 10748058, 10748060, 10748065), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Pedido 

Administrativo Prévio; III – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto 

Seguros; IV – Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 11499123. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 11150268. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 13092765. A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 13226175. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 10109415, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Portanto, REJEITO a preliminar de 

Requerimento Administrativo. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 10109415, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. PRINCIPIO 

DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no 

plano da ação judicial, que uma das partes não tem juridicamente razão, 

considera-se que esta parte deu causa à demanda, dando causa, por 

conseguinte, a todos os custos inerentes a esta demanda. Em virtude 

desta relação de causalidade entre a conduta do sucumbente e a 

existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos 

legalmente inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a 

figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85/CPC — A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10109415), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11150268). Outrossim, afiro que o 

pedido de que a ré se comunique com a parte autora somente por meio 

deste processo judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive 

não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 17.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 
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com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

11150268), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): JOELHO ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

JOELHO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos joelhos terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (17.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001690-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIDIANA DOMINGAS DA SILVA VAL VERDE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LIDIANA DOMINGAS 

DA SILVA VALVERDE move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 23.08.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

11522717, 11522739, 11522745, 11522756. Devidamente citada (id. 

11597940), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

133104090), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Pedido Administrativo 

Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação, id. 14047323. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 12926138. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 14047385 A requerida manifestou-se acerca 

do laudo, id. 14052904. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

11522756. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 11522745), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 12926138). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 
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superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12926138), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= 

R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

LIDIANA DOMINGAS DA SILVA VALVERDE move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 
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cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (23.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031032-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

BRENDA MARQUES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031032-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRENDA MARQUES DO ESPIRITO SANTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BRENDA MARQUES 

DO ESPIRITO SANTO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 10.08.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

10151544, 10151551, 10151564, 10151566. Devidamente citada (id. 

10193564), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

10971928, 10971957, 10971930, 10971933, 10971938, 10971941, 

10971945, 10971949, 10971962, 10971966, 10971970), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Pedido 

Administrativo Prévio; III – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto 

Seguros; IV – Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 11457513. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 1150600. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 13093859. A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 13226388. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 10151566, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Portanto, REJEITO a preliminar de 

Requerimento Administrativo. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 10151566, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. PRINCIPIO 

DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no 

plano da ação judicial, que uma das partes não tem juridicamente razão, 

considera-se que esta parte deu causa à demanda, dando causa, por 

conseguinte, a todos os custos inerentes a esta demanda. Em virtude 

desta relação de causalidade entre a conduta do sucumbente e a 

existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos 

legalmente inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a 

figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85/CPC — A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10151566), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 1150600). Outrossim, afiro que o 

pedido de que a ré se comunique com a parte autora somente por meio 

deste processo judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive 

não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 
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(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 10.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

1150600), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) 

seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): ESTRUTURA CRANIO FACIAL (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

ESTRUTURA CRANIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda da estrutura crânio facial terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o total de 

10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTRA 

CRANIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 
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COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10.08.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028030-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS ROSA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028030-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERASMO CARLOS ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ERASMO CARLOS ROSA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.07.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9774302, 9774079, 9774114, 9774128, 9774196, 

9774254, 9774274. Devidamente citada (id. 9889199), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 10938852, 10938900, 

10938910, 10938891, 10938867, 10938875, 10938879, 10938885, 

10938896), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – 

Pedido Administrativo Prévio; III – Do Requerimento Administrativo Perante 

a Porto Seguros; IV – Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 

11501860. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 11120464. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13095326. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13227060. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, 

conforme se denota do id. 9774254, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Portanto, REJEITO a preliminar de 

Requerimento Administrativo. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 9774254, a requerida juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. PRINCIPIO DA 

CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano 

da ação judicial, que uma das partes não tem juridicamente razão, 

considera-se que esta parte deu causa à demanda, dando causa, por 

conseguinte, a todos os custos inerentes a esta demanda. Em virtude 

desta relação de causalidade entre a conduta do sucumbente e a 

existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos 

legalmente inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a 

figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85/CPC — A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9774254), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 11120464). Outrossim, afiro que o pedido de que a 
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ré se comunique com a parte autora somente por meio deste processo 

judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo 

nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Quanto a impugnação aos 

documentos juntados, não vislumbro diferença entre as assinatura 

apresentadas. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

11120464), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PÉ ESQUERDO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 
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pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 50% sobre 25%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (03.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007488-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007488-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIO COSTA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FLAVIO COSTA FERREIRA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.12.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12397469, 12397488, 12397492, 12397495. 

Devidamente citada (id. 12414522), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 13151837), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguros; III- Da Ausência de Requerimento Administrativo 

– Falta de Interesse de Agir; IV- Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

13945924. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

13354145. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial aduzindo 

que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e a 

lesão permanente do autor, em razão da ausência de Boletim de 

Ocorrência nos autos, id. 14013873. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), 

e intimação do autor para dar continuidade à regulação administrativa. 

Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém todos os 

documentos necessários, assim a alegação da requerida não merece 

prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 12397495. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 
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residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

12397492), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 13354145). No que tange ao 

questionamento da Seguradora ré acerca da comprovação do nexo de 

causalidade entre o sinistro e a lesão permanente da parte autora, 

aduzindo que não há Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial 

juntado no feito, insta ressaltar que o B.O. foi juntado no id. 12397492, 

bem como, que este não é um documento indispensável para a 

comprovação do nexo de causalidade. Isso porque a Lei 6.194/74 não 

determina a obrigatoriedade da juntada do Boletim de Ocorrência. Ademais 

os documentos acostados aos autos são perfeitamente capazes de 

comprovar o nexo causal (id. 12397488, 12397492), inclusive o laudo 

pericial de id. 13354145. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do boletim de ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

torna-se despicienda a sua juntada. Torna-se desnecessária a 

manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não 

está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão 

somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a 

matéria que interessa ao correto julgamento”. (TJ-MS - APL: 

08016205920148120019 MS 0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 05/09/2018, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 06/09/2018). (Grifo nosso) Pois bem! Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 01.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 
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perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13354145), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO DIREITA (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MÃO DIREITA 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, 

perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre 

R$ 9.450,00= R$ 2.362,50 TOTAL= R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FLAVIO COSTA 

FERREIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (01.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008257-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008257-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIZ CARLOS DE LIMA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.12.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 12416416, 12416384, 12416350, 12416296. Devidamente citada 

(id. 12542226), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

13288925), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Pedido Administrativo 

Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação, id. 13914721. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 13384155. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 13914734. A requerida manifestou-se acerca 
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do laudo pericial, id. 13792634. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 12416384. Neste 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 12416384), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 13384155). No que tange a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora (id. 13914721), verifico que a mesma não 

merece guarida, vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia 

demanda de massa, impondo as seguradoras uma padronização em suas 

manifestações. Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a 

utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, 

nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo 

e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja suportado em 

decorrência dessa atitude. Pois bem! Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 21.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 
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completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13384155), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIZ CARLOS DE 

LIMA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(21.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006028-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

REEGY DE SOUZA ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que REEGY DE SOUZA ARRUDA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.06.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12148919, 12148921, 12148924, 12148926, 

12148933. Devidamente citada (id. 12214834), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 12728776), arguindo preliminarmente: I– 

Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do 

Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; III- Da Ausência de 

Requerimento Administrativo – Falta de Interesse de Agir; IV- Comprovante 

de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação, id. 13914811. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 13350219. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial aduzindo que não restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o sinistro e a lesão permanente do autor, em razão da 

ausência de Boletim de Ocorrência nos autos, id. 13981649. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo 

prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à 

regulação administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e 

contém todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida 

não merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 12148933. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

12148933), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 
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ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 13350219). No que tange ao 

questionamento da Seguradora ré acerca da comprovação do nexo de 

causalidade entre o sinistro e a lesão permanente da parte autora (id. 

13981649), aduzindo que não há Boletim de Ocorrência lavrado por 

autoridade policial juntado no feito, insta ressaltar que o B.O. foi juntado no 

id. 12148933, bem como, que este não é um documento indispensável 

para a comprovação do nexo de causalidade. Isso porque a Lei 6.194/74 

não determina a obrigatoriedade da juntada do Boletim de Ocorrência. 

Ademais os documentos acostados aos autos são perfeitamente capazes 

de comprovar o nexo causal (id. 12148926, 12148933), inclusive o laudo 

pericial de id. 13350219. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do boletim de ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

torna-se despicienda a sua juntada. Torna-se desnecessária a 

manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não 

está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão 

somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a 

matéria que interessa ao correto julgamento”. (TJ-MS - APL: 

08016205920148120019 MS 0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 05/09/2018, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 06/09/2018). (Grifo nosso) Pois bem! Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 17.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13350219), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO DIREITA 

JOELHO ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 
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parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MÃO DIREITA 50% MÉDIA JOELHO ESQUERDO 50% 

MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% 

sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa 

de um dos joelhos terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 - 

JOELHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre 

R$ 9.450,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 LESÃO 1 + LESÃO 2 = 

TOTAL = R$ 6.412,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que REEGY DE SOUZA ARRUDA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 6.412,50 (seis mil 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.06.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022312-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAILTON BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022312-51.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DINAILTON BENTO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DINAILTON 

BENTO DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 06.11.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

9069594, 9069599, 9069605. Devidamente citada (id. 9135470), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 10720278), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Falta de Interesse 

Processual em Razão do Pagamento da Cobertura em Sede Administrativo. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 

10760429. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 10443991. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 10760572. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 11641592. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DO PAGAMENTO 

DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVO. Não há que se falar em falta 

de interesse de agir, em razão de estar consolidado o entendimento de 

que o recibo de quitação passado de forma geral, mas relativo à obtenção 

de parte do direito legalmente assegurado. Assim não traduz renúncia a 

este direito e, muito menos, extinção da obrigação. Comprovada a 

invalidez, decorrente do acidente, a indenização deve ser proporcional ao 

grau da lesão, descontado o valor recebido administrativamente. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
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Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9069605), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10443991). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10443991), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO SUPERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 
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segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Lesão 1 - Havendo 

perda de um dos membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 25%, perfazendo o total de 35% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No caso em tela extrai-se que a parte 

autora já recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais), valor este que deve ser deduzido do 

montante de R$4.725,00(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

totalizando ao final R$3.037,50(três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$3.037,50(três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(06.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006865-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FELIX ALCANGELO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006865-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA FELIX ALCANGELO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA APARECIDA 

FELIX ALCANGELO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 25.11.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

12278643, 12278644, 12278646, 12278650, 12278656. Devidamente 

citada (id. 12367864), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 13138036), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo Perante a 

Porto Seguros; III- Da Ausência de Requerimento Administrativo – Falta de 

Interesse de Agir; IV- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 13858798. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13379528. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 13858210. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial aduzindo que não restou 

comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão permanente 

do autor, em razão da ausência de Boletim de Ocorrência nos autos, id. 

13980297. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo 

prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à 

regulação administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e 

contém todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida 

não merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
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Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 12278643. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

12278643), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 13379528). No que tange ao 

questionamento da Seguradora ré acerca da comprovação do nexo de 

causalidade entre o sinistro e a lesão permanente da parte autora (id. 

13980297), aduzindo que não há Boletim de Ocorrência lavrado por 

autoridade policial juntado no feito, insta ressaltar que o B.O. foi juntado no 

id. 12278643, bem como, que este não é um documento indispensável 

para a comprovação do nexo de causalidade. Isso porque a Lei 6.194/74 

não determina a obrigatoriedade da juntada do Boletim de Ocorrência. 

Ademais os documentos acostados aos autos são perfeitamente capazes 

de comprovar o nexo causal (id. 12148926, 12148933), inclusive o laudo 

pericial de id. 13350219. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do boletim de ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

torna-se despicienda a sua juntada. Torna-se desnecessária a 

manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não 

está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão 

somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a 

matéria que interessa ao correto julgamento”. (TJ-MS - APL: 

08016205920148120019 MS 0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 05/09/2018, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 06/09/2018). (Grifo nosso) Por outro viés, a 

parte autora requereu a aplicação de má-fé a requerida aduzindo que esta 

praticou atos que vão contra a boa-fé processual (id. 13858798), no 

entanto, analisando o feito verifico que não assiste razão ao requerente, 

vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, 

impondo as seguradoras uma padronização em suas manifestações. 

Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos 

recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, 

o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de 

prejuízo que a parte contrária haja suportado em decorrência dessa 

atitude. Pois bem! Pretende a parte autora o recebimento da indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 
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da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13379528), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, 

perfazendo o total de 52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 

9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00= R$ 7.087,50 TOTAL= R$ 7.087,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

MARIA APARECIDA FELIX ALCANGELO move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (25.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 
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despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007492-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VICENTE ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007492-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICENTE ASSIS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VICENTE ASSIS DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 04.01.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12397940, 12797952, 12397976, 12398003. 

Devidamente citada (id. 12414342), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 12904945), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguros; III- Da Ausência de Requerimento Administrativo 

– Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação, id. 13856901. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 13363227. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial, id. 13856719. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial 

aduzindo que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

sinistro e a lesão permanente do autor, em razão da ausência de Boletim 

de Ocorrência nos autos, id. 13979996. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), 

e intimação do autor para dar continuidade à regulação administrativa. 

Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém todos os 

documentos necessários, assim a alegação da requerida não merece 

prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 12397952. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 12397952), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 13363227). No que tange ao questionamento da Seguradora 

ré acerca da comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e a 

lesão permanente da parte autora (id. 13979996), aduzindo que não há 

Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial juntado no feito, insta 

ressaltar que o B.O. foi juntado no id. 12397952, bem como, que este não 
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é um documento indispensável para a comprovação do nexo de 

causalidade. Isso porque a Lei 6.194/74 não determina a obrigatoriedade 

da juntada do Boletim de Ocorrência. Ademais os documentos acostados 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar o nexo causal (id. 

12397952), inclusive o laudo pericial de id. 13363227. “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 

nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do boletim de 

ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Se nos autos 

existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente 

automobilístico, torna-se despicienda a sua juntada. Torna-se 

desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos 

legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por 

artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, 

fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento”. (TJ-MS - 

APL: 08016205920148120019 MS 0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: 

Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 05/09/2018, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2018). (Grifo nosso) Por outro 

viés, a parte autora requereu a aplicação de má-fé a requerida aduzindo 

que esta praticou atos que vão contra a boa-fé processual (id. 13856901), 

no entanto, analisando o feito verifico que não assiste razão ao 

requerente, vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia demanda 

de massa, impondo as seguradoras uma padronização em suas 

manifestações. Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a 

utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, 

nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo 

e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja suportado em 

decorrência dessa atitude. Pois bem! Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 04.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13363227), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 
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segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO INFERIOR DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *50% 

sobre R$ 6.750,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VICENTE ASSIS DA 

SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(04.01.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023557-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FRANK ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023557-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANK ANTONIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANK ANTONIO DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 18.06.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9205482, 9205493, 9205501, 9205503. Devidamente 

citada (id. 9241692), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

10819538), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – 

Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Anterior; III – Das 

Assinaturas Divergentes. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 11121296. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 

10517350. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

11417745. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13235341. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, 

conforme se denota do id. 9205493, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DAS 

ASSINATURAS DIVERGENTES. Vislumbra-se que a divergência apontada 

pela requerida, ocorreu tão somente pela lesão sofrida pela parte autora, o 

que a impede de realizar a sua assinatura, ademais a parte autora 

compareceu à audiência de conciliação corroborando assim com a 

veracidade ao assinar o termo de audiência. Dessa forma, Rejeito a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 
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dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência SAMU (id. 9205503), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10517350). Ao que tange a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece guarida, 

isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram rejeitadas. 

Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia 

demanda de massa, impondo as seguradoras uma padronização em suas 

manifestações. Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a 

utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, 

nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo 

e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja suportado em 

decorrência dessa atitude. Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 18.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10517350), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO SUPERIOR DIREITO. (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 
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promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(18.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032769-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032769-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

11.09.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10399893, 10399909, 10399935, 10399982. 

Devidamente citada (id. 10445747), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 11011511), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do 

Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; 

III - Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio; IV – 

Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral; V – Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 11222342. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 

11164526. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13092526. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13235235. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, 

conforme se denota do id. 10399982, a requerida juntou aos autos o 

prévio requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 10399982, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Portanto, Rejeito a preliminar. PRINCIPIO DA 

CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano 

da ação judicial, que uma das partes não tem juridicamente razão, 

considera-se que esta parte deu causa à demanda, dando causa, por 

conseguinte, a todos os custos inerentes a esta demanda. Em virtude 

desta relação de causalidade entre a conduta do sucumbente e a 

existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos 

legalmente inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a 
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figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10399982), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11164526). Outrossim, afiro que o 

pedido de que a ré se comunique com a parte autora somente por meio 

deste processo judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive 

não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 11.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 
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corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

11164526), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): TORNOZELO DIREITO. (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

TORNOZELO DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos tornozelos terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - TORNOZELO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (11.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010338-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEOVANE RODRIGUES MAGALHAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010338-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO GEOVANE RODRIGUES MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCO 

GEOVANE RODRIGUES MAGALHAES move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 07.02.2018, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 12789087, 12789109, 12789156, 12789207. Devidamente citada 

(id. 12858593), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

13227328), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo Perante a 

Porto Seguros; III- Da Ausência de Requerimento Administrativo – Falta de 

Interesse de Agir. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

13914777. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

13446704. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13914770. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial requerendo 

a intimação do perito judicial para fins de esclarecimento da lesão 

apontada nos dois laudos realizados na Central de Conciliação, aduzindo 

que a lesão permanente seria em local distinto do que foi indicado pelos 

peritos, id. 13979232. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 
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parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), 

e intimação do autor para dar continuidade à regulação administrativa. 

Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém todos os 

documentos necessários, assim a alegação da requerida não merece 

prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 12789109. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 12789109), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 13446704). Em que pese a arguição da Seguradora ré 

acerca no id. 13979232 de que a lesão do autor seria apenas a fratura no 

3° DEDO DA MÃO ESQUERDA, noto que não há necessidade de 

esclarecimento acerca do laudo pericial. Isso porque foram colacionados 

ao feito 2 laudos judiciais, por dois profissionais distintos sendo que 

ambos concordaram que a lesão permanente do autor acometeu toda a 

sua MÃO ESQUERDA no percentual de 25% (LEVE). Desta feita, referente 

aos questionamentos trazidos pela ré segue as respostas conforme se 

extrai dos laudos: Considerando que de acordo com a tabela anexa a MP 

451/08 há graduação especifica para a invalidez no dedo indique se a 

lesão acomete apenas o dedo ou toda a mão; Considerando que os 

documentos juntados ao processo indicam que a autora sofreu fratura no 

3º dedo da mão, queira o Sr perito informar no que se baseia para 

comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a referida lesão 

em mão esquerda se os documentos da inicial indicam somente lesão em 

3º dedo da mão? Por outro viés, a parte autora requereu a aplicação de 

má-fé a requerida aduzindo que esta praticou atos que vão contra a 

boa-fé processual (id. 13914777), no entanto, analisando o feito verifico 

que não assiste razão ao requerente, vez que o seguro obrigatório 

DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem! Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 07.02.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 
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os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13446704), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO ESQUERDA 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MÃO ESQUERDA 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos terá a vítima direito a 

70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: 

*70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00= R$ 

2.362,50 TOTAL= R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCO GEOVANE RODRIGUES move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 
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(07.02.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018972-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ROMOALDO JULIANO PINTO DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018972-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMOALDO JULIANO PINTO DE FRANCA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROMOALDO 

JULIANO PINTO DE FRANÇA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 22.04.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

8185443, 8185448, 8185456. Devidamente citada (id. 9220320), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 10212575), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguros. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 11096515. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 10474212. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 13091899. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 13236061. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 8185448, a requerida juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. Portanto, Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

8185456), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10474212). Ao que tange a alegação de litigância 

de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram 

rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 22.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 
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os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10474212), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 

2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (22.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 
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cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010181-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR PROENCA CORREA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010181-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO VITOR PROENCA CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO VITOR PROENÇA CORREA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

17.09.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids.12758396, 12758402, 12758404, 12758409. 

Devidamente citada (id. 12842173), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 13277797), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação, id. 13982504. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 13432033. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 13979762. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

12758404), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 13432033). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 17.09.2015, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 
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Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13432033), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBROS 

INFERIORES – TRM - PARAPLEGIA (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBROS INFERIORES – TRM - PARAPLEGIA 100% TOTAL Dessa forma, 

a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os 

membros inferiores terá a vítima direito a 100% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, total (100%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 100% sobre 100%, perfazendo o total de 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBROS INFERIORES – TRM - PARAPLEGIA: 

*100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 100% sobre R$ 13.500,00= R$ 

R$ 13.500,00 TOTAL= R$ 13.500,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que JOÃO VITOR PROENÇA CORREA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (17.09.2015) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032076-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

ROBSON RIBEIRO CAMPOS DUARTE (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032076-61.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON RIBEIRO CAMPOS DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROBSON RIBEIRO CAMPOS DUARTE 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

10.08.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10303670, 10303688, 10303702, 10303723, 

10303728. Devidamente citada (id. 10375234), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 10870414), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante 

a Porto Seguros; III – Pedido Administrativo Prévio; IV – Principio da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral; V – Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 11519210. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 11166714. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 11519210. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13236182. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, 

conforme se denota do id. 8185448, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Portanto, Rejeito a preliminar. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. A preliminar suscitada não merece prosperar, 

isto porque, conforme se denota do id. 8185448, a requerida juntou aos 

autos o prévio requerimento administrativo. Portanto, Rejeito a preliminar. 

PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou 

decidido, no plano da ação judicial, que uma das partes não tem 

juridicamente razão, considera-se que esta parte deu causa à demanda, 

dando causa, por conseguinte, a todos os custos inerentes a esta 

demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre a conduta do 

sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de 

suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, dentre os 

quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, 

uma relação de causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. 

Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada 

verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os 

parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 

85, aliás, trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da 

seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10303702), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11166714). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 
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médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 10.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

11166714), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MÃO DIREITA. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MÃO DIREITA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 
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2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (10.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004258-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME BARBOZA MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004258-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE GUILHERME BARBOZA MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por JOSE GUILHERME BARBOZA MOURA (id. 14097928) ao 

argumento de que há omissão na sentença de id. 13897718, vez que, não 

fora apreciado a solicitação de que a seguradora só se comunique com o 

autor somente através deste processo judicial e o pedido de litigância de 

má fé, haja vista a seguradora contestar o prévio requerimento 

administrativo. Deste modo, requer sejam conhecidos os embargos de 

declaração, a fim de sanar a omissão, especialmente para fazer constar a 

apreciação quanto aos itens descritos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos (id. 14108660). Acerca dos Embargos de Declaração os 

artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste a 

embargante no que tange à omissão, vez que não fora apreciado o pedido 

em sede de mérito, quanto ao item 7 dos pedidos da inicial. Pois bem, o 

pedido de que a seguradora se comunique com o segurado através do 

processo judicial em nada interfere no andamento do feito e nem traz 

prejuízo à parte autora. Ademais, ao que tange a alegação de litigância de 

má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, observa-se que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia 

demanda de massa, impondo as seguradoras uma padronização em suas 

manifestações. Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a 

utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, 

nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo 

e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja suportado em 

decorrência dessa atitude. Com essas considerações, ACOLHO os 

embargos de declaração sanando os vícios da omissão e nego-lhes 

provimento. Mantenho a sentença incólume. Caso haja a interposição de 

recurso de apelação, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031866-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

LUCIDES ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031866-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIDES ALVES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCIDES ALVES DE OLIVEIRA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 102808820, 10282825, 10280836, 10280838. 

Devidamente citada (id. 10321686), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 10870414), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do 

Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; 

III – Pedido Administrativo Prévio; IV – Principio da Causalidade e a 

Sucumbência Autoral; V – Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro; VI – Ausência de Documentos Essenciais à Regulação do 

Sinistro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 11333366. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 11166307. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13162052. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13238649. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 
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dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, 

conforme se denota do id. 10280838, a requerida juntou aos autos o 

prévio requerimento administrativo. Portanto, Rejeito a preliminar. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. A preliminar suscitada não merece prosperar, 

isto porque, conforme se denota do id. 10280838, a requerida juntou aos 

autos o prévio requerimento administrativo. Portanto, Rejeito a preliminar. 

PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou 

decidido, no plano da ação judicial, que uma das partes não tem 

juridicamente razão, considera-se que esta parte deu causa à demanda, 

dando causa, por conseguinte, a todos os custos inerentes a esta 

demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre a conduta do 

sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de 

suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, dentre os 

quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, 

uma relação de causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. 

Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada 

verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os 

parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 

85, aliás, trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da 

seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS A REGULAÇÃO DO SINISTRO. Assevera a parte demandada 

que “[...] embora não elencados no rol dos documentos imprescindíveis à 

propositura da ação de cobrança do seguro dpvat, a apresentação de 

cópias do documento de cadastro no registro geral de pessoas físicas 

(rg) e do cadastro de pesoas físicas (cpf), é de suma importância para a 

seguradora requerida, que necessita desses documentos para proceder à 

regulação do sinistro [...]. Da análise acurada dos autos verifico que os 

documentos acostados encontram-se legíveis. Ademais, os números da 

cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante 

foram informados na exordial de id. 10280815. Portanto, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 10280831), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 11166307). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 
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Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10280838), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): PÉ ESQUERDO. (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PÉ ESQUERDO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de uma dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 50% sobre 25%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (01.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008616-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELY NADIA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008616-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISSELY NADIA RODRIGUES COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifica-se dos autos que a parte autora 

manifestou discordância acerca da perícia realizada na Central de 

Conciliação desta capital, impugnando os peritos judiciais e requerendo a 

realização de nova perícia com a nomeação de outro profissional, ao 

argumento de que os peritos que realizaram o exame na requerente não 

possui especialidade médica em ortopedia ou traumatologia (id. 14027843). 

Em que pese o requerimento da parte autora, sabe-se que, a substituição 

do perito nomeado se dará apenas “no caso da ausência de conhecimento 

técnico/científico ou quando sem motivo legítimo deixar de cumprir o 

encargo no prazo determinado, conforme artigo 468, I e II, NCPC”. Não é 

demais ressaltar que o perito nomeado pelo juízo exerce múnus público ao 

utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, 

no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o julgador 

decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação é ato 

discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer profissional 

de sua confiança. Verifica-se ainda, que o Dr. Marco Antônio V. Gilabert 

que assinou a perícia em conjunto com o Dr. Roberto Azevedo é 

especialista em ortopedia e traumatologia, bem como, que no dia da 

audiência de conciliação 25/01/2018 o autor não apresentou qualquer 

oposição à realização do exame pericial com os médicos designados. 

Desta feita, INDEFIRO o pedido da parte autora. Posto isto, passo à análise 

do mérito. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que GISSELY NADIA RODRIGUES COSTA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.05.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 12523232, 12523196, 12523131, 12523329, 12323047,12323030. 

Devidamente citada (id. 12609284), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 13152178), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguros; III- Da Ausência de Requerimento Administrativo 

– Falta de Interesse de Agir; IV- Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

13914764. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

13371382. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13914758. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial aduzindo 

que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e a 

lesão permanente do autor, em razão da ausência de Boletim de 

Ocorrência nos autos, id. 13954978. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), 

e intimação do autor para dar continuidade à regulação administrativa. 

Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém todos os 

documentos necessários, assim a alegação da requerida não merece 

prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 12523196. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 
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Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

12523196), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 13371382). No que tange ao 

questionamento da Seguradora ré acerca da comprovação do nexo de 

causalidade entre o sinistro e a lesão permanente da parte autora (id. 

13954978), aduzindo que não há Boletim de Ocorrência lavrado por 

autoridade policial juntado no feito, insta ressaltar que o B.O. foi juntado no 

id. 12523196, bem como, que este não é um documento indispensável 

para a comprovação do nexo de causalidade. Isso porque a Lei 6.194/74 

não determina a obrigatoriedade da juntada do Boletim de Ocorrência. 

Ademais os documentos acostados aos autos são perfeitamente capazes 

de comprovar o nexo causal (id. 12523196, 12523131, 12523329, 

12523047, 12523030), inclusive o laudo pericial de id. 13371382. 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – 

AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do boletim de ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, torna-se despicienda 

a sua juntada. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a 

respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado 

obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os 

pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao 

correto julgamento”. (TJ-MS - APL: 08016205920148120019 MS 

0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data 

de Julgamento: 05/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

06/09/2018). (Grifo nosso) Por outro viés, a parte autora requereu a 

aplicação de má-fé a requerida aduzindo que esta praticou atos que vão 

contra a boa-fé processual (id. 13914764), no entanto, analisando o feito 

verifico que não assiste razão ao requerente, vez que o seguro 

obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as 

seguradoras uma padronização em suas manifestações. Assim, não se 

caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos 

em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em 

obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte 

contrária haja suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem! Pretende 

a parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 02.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 
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em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13371382), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

OMBRO ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos ombros terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 

12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GISELLY NADIA 

RODRIGUES COSTA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (02.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025724-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ENEDINA MARIA DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025724-87.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENEDINA MARIA DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ENEDINA MARIA DE MORAIS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 13.06.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9523871, 9523872, 9523873, 9523874, 9523876, 

9523875. Devidamente citada (id. 9625752), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 11114919), arguindo preliminarmente: I – 

Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo Passivo; II – Da Ausência de 

Comprovação de Entrega da Documentação; III – Da Ausência de 

Requerimento Administrativo; IV – Ausência do Laudo do IML. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 11188945. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 10798146. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 13188078. A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 13259335. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 
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pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 10280838, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Portanto, Rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada não merece 

prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 10280838, a requerida 

juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Portanto, Rejeito a 

preliminar. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da 

Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9523876), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10798146). Outrossim, afiro que o pedido de que a 

ré se comunique com a parte autora somente por meio deste processo 

judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo 

nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Ao que tange a alegação de não 

identificação da placa e não pagamento do seguro obrigatório, verifico que 

a autora não é proprietária do veiculo, e sim passageira. Ademais quanto à 

alegação de não pagamento do seguro, nossos Tribunais possuem o 

seguinte entendimento: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 

6.194/74 – INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT – 

DESNECESSIDADE – SIMPLES PROVA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E 

DO DANO DECORRENTE – SALÁRIO MÍNIMO – ÉPOCA DO ACIDENTE - 

GRAU DA INVALIDEZ – TABELA DA SUSEP – ARBITRAMENTO 

PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei 

nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando 

que o acidentado juntou certidão de ocorrência emitida pela Polícia Militar 

de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de 

perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo 

perfeitamente possível o aferimento da indenização. A comprovação do 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o 

pagamento da indenização. Deve ser utilizada a tabela da SUSEP para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização. A 

incidência tanto dos juros como da correção monetária em condenação 

com base em salário mínimo não configura bis in idem. Estando os 

honorários advocatícios em consonância com o art. 20, §3°, alíneas ‘a’, ‘b’ 

e ‘c’, do CPC, não merece reforma. (TJMT - Ap 18265/2012, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/05/2012, Publicado no DJE 15/06/2012 - detaquei). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 1.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 
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Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10798146), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): OMBRO DIREITO. (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos ombros terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa (7%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 

2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (13.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027950-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCO ANTONIO DE MORAES, MATHEUS VINICIUS SANTOS MORAES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que MATHEUS VINICIUS SANTOS MORAES representado por seu genitor 

MARCO ANTONIO DE MORAES move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 14.07.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

8762983, 9763049, 9763072, 9763134, 9763139. Devidamente citada (id. 

9890919), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

11067899, 11067922, 11067927, 11067932), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo Da Demanda Para Seguradora Líder Do 

Consórcio Do Seguro DPVAT; II - Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora impugnou a contestação ao id. 11501506. Nomeado perito judicial 

para realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no id. 10859472. A 

parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13361489. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou 

cópia do requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, 

id. 9763134. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9763134), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10793974). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 
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retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13431422), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda do membro inferior esquerdo terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14.07.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.C Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026727-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WEDER ALMEIDA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WEDER ALMEIDA DA COSTA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 27.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9644880, 9644914, 9644958, 9644981, 9644991, 

9644996, 9645000, 9645038, 9645055. Devidamente citada (id. 9690097), 

o requerido deixou transcorrer o prazo para apresentação de defesa. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

no id. 10821460. A parte requerente manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 13263910. A requerida manifestou quanto ao laudo pericial 

ao id. 13420485. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. A requerida 

citada pessoalmente deixou de contestar o feito, embora tenha realizado 

vários atos processuais, até mesmo peticionou sobre o momento de 

apresentar contestação (id. 10581416), e mesmo assim, deixou 

transcorrer o prazo. Desta feita, decreto a revelia, sendo que a espécie 

não se enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 345 do Novo 

Código de Processo Civil, que afastam os seus efeitos, de modo que, 

deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela autora na petição inicial (NCPC – art. 344). Não 

obstante a revelia possibilita o julgamento conforme o estado do processo 

e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autora, a 

presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 

do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação do convencimento. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9644991), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10821460). Pois bem! Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 
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conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13431422), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFEIROR 

DIREITO, COLUNA LOMBAR E ESTRUTURA DO CRÂNIO FACIAL (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA SEGMENTO ABDOMINAL 

25% LEVE ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda do membro inferior direito terá a vítima direito 

a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Mas também, para perda 

do segmento abdominal terá a vítima direito a 100% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Já para perda do segmento da estrutura crânio facial 

terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual 

(10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 

10%, perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 - 

SEGMENTO ABDOMINAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 - SEGMENTO DA 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 LESÃO 1 + 

LESÃO 2 + LESÃO 3 = TOTAL = R$ 9.450,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.05.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.C Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025532-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

FABIO DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025532-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO DE SOUZA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 
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SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FABIO DE SOUZA SANTOS move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 18.10.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9501754, 9501765, 9501768, 9501770, 9501772, 

9501774, 9501776, 9501777, 9501778, 9501779, 9501781, 9501783. 

Devidamente citada (id. 9615578), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 11080009, 11079930, 11080017, 11080039, 11080046), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo Da Demanda 

Para Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT; II - Da 

Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio – Falta de 

Interesse de Agir. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado no id. 10793974. A parte requerente 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 11911396 e a requerida ao 

id. 13345033. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou 

cópia do requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, 

id. 9501781. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9501765), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10793974). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 18.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13431422), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda do membro inferior esquerdo terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (18.10.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.C Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014866-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FLAVIO BARBOSA (AUTOR(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014866-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROGERIO FLAVIO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROGERIO FLAVIO BARBOSA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.04.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 7105039, 7105103, 7105384. Devidamente citada (id. 

7801976), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

9451686), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para 

a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo Prévio– Falta de Interesse de Agir; III- Da Não Comprovação 

do Pedido Administrativo e Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação, id. 13375427. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 

13522121. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13671763. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial requerendo 

a intimação do perito judicial para fins de esclarecimento da lesão 

apontada, aduzindo que a lesão permanente seria em local distinto do que 

foi indicado pelo perito, id. 13780396. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

7105103. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, mas que 

não obteve resposta. No entanto, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo devidamente protocolado em ids. 7105103. Portanto, é 

adequada a pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de 

Não Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

7105384), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (ids. 13522121). Em que pese a arguição da 

Seguradora ré (id. 13780396) de que a lesão do autor seria apenas no 

TORNOZELO DIREITO, verifico que não há a necessidade de 

esclarecimento acerca do laudo pericial. Isso porque o perito foi claro ao 

afirmar que a lesão permanente do autor é no MEMBRO INFERIOR DIREITO 

no percentual de 75% (INTENSA). Inclusive sendo um dos quesitos 

apresentados pela requerida e devidamente respondido pelo perito judicial 

no item 3.2.5. 3.2.5 A vítima já foi submetida a tratamentos médicos 

capazes de minimizar o dano? É acometida de invalidez permanente? R: 

Sim, o tratamento proposto para correção da lesão foi realizado, todavia 

evolui com sequela permanente na função global de todo o membro inferior 

direito. Portanto, as provas acostadas aos autos são perfeitamente 

capazes de confirmar que a lesão permanente do autor se deu no 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. Por outro viés, a parte autora requereu a 

aplicação de má-fé a requerida aduzindo que esta praticou atos que vão 

contra a boa-fé processual (id. 11452351), no entanto, analisando o feito 

verifico que não assiste razão ao requerente, vez que o seguro 

obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as 

seguradoras uma padronização em suas manifestações. Assim, não se 

caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos 

em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em 

obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte 

contrária haja suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem! Pretende 
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a parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 02.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

13522121), a qual afirma que: Conclui o perito: “A análise dos autos e 

exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, 

definida como intensa (75%) em membro inferior direito.” (Grifei) Segmento 

Anatômico Marque aqui o percentual Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 

75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 52,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% 

sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00= R$ 7.087,50 

TOTAL= R$ 7.087,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ROGERIO FLAVIO BARBOSA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 
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parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.04.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032125-05.2017.8.11.0041
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VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032125-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOILTON DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOILTON DE ALMEIDA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.04.2016, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 10313361, 10313437, 10313444, 10313469. Devidamente citada 

(id. 10451502), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

10576739, 10576761, 10576767, 10576777, 11189141), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo Da Demanda Para 

Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT; II - Da Necessidade de 

Realização de Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o laudo 

pericial foi juntado no id. 11172327. A parte requerente manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 13092316 e a requerida ao id. 13303444. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou 

cópia do requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, 

id. 10313444. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 10313469), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 11172327). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 
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reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.04.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13431422), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão ESTRUTURA PÉLVICA 25% LEVE ESTRUTURA 

ABDOMINAL 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda da 

estrutura pélvica terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% 

sobre 25%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Já para perda da estrutura abdominal terá a vítima direito 

a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 

50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA 
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PÉLVICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 - ESTRUTURA ABDOMINAL: 

*100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 Total: R$ 6.750,00 LESÃO 1 + LESÃO 2 = TOTAL = R$10.125,00 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(02.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 
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JOASI CARLOS VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOASI CARLOS VIEIRA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 25.12.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 11742700, 11742708, 11742724, 11742736, 11742755, 11742777. 

Devidamente citada (id. 11902362), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 12727368, 12727390, 12727397, 12727400, 12727405, 

12727407, 12727412, 12727415, 12727416, 12727422), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo Da Demanda Para 

Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT; II - Da Necessidade de 

Realização de Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir; III 

- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro; IV - Ausência de 

Documentos Essenciais à Regulação. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial 

para realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no id. 12935861. A 

parte requerente manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13207356 . 

A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial aduzindo que não 

restou comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão 

permanente do autor, em razão da ausência de Boletim de Ocorrência nos 

autos, id. 13274753, 11742736. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR 

– DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

11742777. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 
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desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS À REGULAÇÃO. Assevera a parte demandada que “[...] 

EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 

A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que fora juntada carteira de trabalho que é um 

documento válido a propositura da ação, sendo a mesma acostada no id. 

11742724 Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11742736), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 12935861). No que tange ao 

questionamento da Seguradora ré acerca da comprovação do nexo de 

causalidade entre o sinistro e a lesão permanente da parte autora (id. 

13274753), aduzindo que não há Boletim de Ocorrência lavrado por 

autoridade policial juntado no feito, insta ressaltar que o B.O. foi juntado no 

id. 11742736, bem como, que este não é um documento indispensável 

para a comprovação do nexo de causalidade. Isso porque a Lei 6.194/74 

não determina a obrigatoriedade da juntada do Boletim de Ocorrência. 

Ademais os documentos acostados aos autos são perfeitamente capazes 

de comprovar o nexo causal, inclusive o laudo pericial de id. 12935861. 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – 

AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do boletim de ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, torna-se despicienda 

a sua juntada. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a 

respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado 

obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os 

pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao 

correto julgamento”. (TJ-MS - APL: 08016205920148120019 MS 

0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data 

de Julgamento: 05/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

06/09/2018). (Grifo nosso) Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 
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efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13431422), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 10% RESIDUAL 

TORNOZELO DIREITO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda da 

estrutura crânio facial terá a vítima direito a 100% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, residual (10%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Já para perda do tornozelo direito terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 

6,25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA 

CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 - TORNOZELO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

843,75 Total: R$ 843,75 LESÃO 1 + LESÃO 2 = TOTAL = R$2.193,75 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (25.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I.C Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019980-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAMAR CUNHA (ADVOGADO(A))

ELINETE ROSARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019980-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELINETE ROSARIA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de ação no qual 

ELINETE ROSARIA DA SILVA busca indenização referente ao seguro 

DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO 

S/A. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial para 

juntada do prévio requerimento administrativo, ao que o requerente 

permaneceu inerte, consoante certidão (id. 14249867). É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. O Poder Judiciário é comumente criticado por 

sua morosidade. Contudo, é certo que atualmente existe uma judicialização 

de praticamente tudo. Não há como conviver com a beligerância. Há 

necessidade de construirmos uma sociedade na qual a busca pelo Poder 

Judiciário ocorra em situações nas quais existe efetiva resistência à 

pretensão do cidadão, sob pena do Judiciário se tornar verdadeiro gestor 

dos mais diversos segmentos sociais. O entendimento de que não é 

necessário o esgotamento prévio da via administrativa para que o 
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interessado busque a tutela jurisdicional estava baseado no preceito 

contido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que estabelece 

que qualquer indivíduo pode acionar o Poder Judiciário sempre que houver 

violação a direito, mediante lesão ou ameaça. Porém, para os defensores 

da necessidade do prévio requerimento administrativo, posicionamento 

adotado por este Juízo, como requisito indispensável para a propositura 

da ação de cobrança do DPVAT, é pelo fato de que o interesse de agir é 

caracterizado pela materialização do binômio necessidade-utilidade da 

atuação jurisdicional. Segundo teoria eclética da ação, é necessária 

afirmação de lesão a direito para exercer o direito de ação, pois a 

existência de conflito de interesses faz nascer o interesse processual 

para a parte que não conseguiu satisfazer seu direito consensualmente, 

lembrando que a necessidade do exercício do direito de propor a ação 

pode derivar de imposição legal ou quando o réu se nega a cumprir 

espontaneamente a obrigação e, nesse momento, surge o interesse de 

agir do Poder Judiciário para a solução do conflito. Então, pode-se dizer 

que o interesse da parte só nasce com a negativa da seguradora em 

cumprir espontaneamente a obrigação, que consiste no pagamento da 

indenização de acordo com o grau de invalidez e este se dá com a 

apresentação do pedido administrativo. O interesse de agir pode surgir se, 

mesmo ingressando primeiramente na via administrativa, a seguradora 

impõe uma série de exigências praticamente impossíveis de serem 

cumpridas, comprometendo o andamento do processo administrativo sem 

qualquer justificativa. O esgotamento da via administrativa não é requisito 

obrigatório, desde que a parte demonstre que não obteve êxito na via 

extrajudicial. Ora, o pretendente não formulando pedido administrativo, não 

existindo resistência por parte da seguradora e não havendo conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, por certo não se faz presente o interesse de 

agir que, então acarreta no arquivamento e extinção do feito. Sabe-se que 

nenhum direito é absoluto em nosso ordenamento jurídico, devendo ser 

analisado, no caso concreto, qual a melhor norma aplicável, sopesando os 

direitos em conflito. No caso do direito de pleitear o recebimento do seguro 

DPVAT diretamente ao Judiciário, também deve ser reanalisado e 

repensado por nós, operadores do direito, como, aliás, já o fez o Superior 

Tribunal de Justiça, em decisão unânime dos Ministros que compõem a 

corte, cuja ementa passo a transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido”. De outra feita, a Lei n° 6.194/74 que regula o seguro em 

testilha, permite que o interessado, sem quaisquer intermediários, requeira, 

a qualquer seguradora conveniada, o pagamento da indenização. Além 

disso, para ampliar o conhecimento da referida norma, nos últimos tempos, 

o Poder Público tem investido pesado na divulgação, através dos meios de 

comunicação, de informações sobre o seguro em análise, esclarecendo 

quem são os legitimados para receber, qual o procedimento a ser adotado 

pelo interessado, etc. Inclusive, tem-se enfatizado que o interessado deve 

fazer um simples requerimento para pleitear o recebimento do seguro. 

Assim, tanto a norma jurídica em questão, como ações governamentais 

tem difundido informações para que os sujeitos de direito possam receber 

o seguro obrigatório de forma simples, rápida e sem necessidade de 

acionamento do Judiciário, minimizando o número de ações judiciais, dando 

maior celeridade à efetivação dos direitos e consequentemente, permitindo 

que o Judiciário se preocupe com casos em que a atividade jurisdicional 

seja indispensável para pacificação social. O referido entendimento não 

afronta o direito sagrado de acesso à justiça, estampado no inciso XXXV, 

art. 5º, da Constituição Federal porque não há ameaça a direito, menos, 

ainda, lesão a direito algum! Veja que o autor afirmou a existência do fato 

constitutivo do seu direito (causa ativa), mas não disse qual é o fato 

violador desse direito. Ora, Não houve negativa da seguradora em adimplir 

a indenização do seguro obrigatório! Nem se diga que se trata de ação 

preventiva, anterior à violação, é necessário alegar, além do fato 

constitutivo do direito, a ameaça/risco/perigo de violação a esse direito. 

Mero receio do não pagamento da indenização não é capaz, de per si, de 

configurar o interesse processual, mormente considerando que havendo 

subsunção do fato à norma (ocorrência da invalidez), as seguradoras têm 

quitado a indenização, pela via administrativa. Vale ressaltar, nesta 

oportunidade, que o exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do 

pronunciamento judicial, com ele não se confundindo o interesse 

substancial primário. E, na hipótese, patente, ululante a falta de interesse 

de agir (repito, interesse processual), dada a desnecessidade do pedido 

judicial formulado, uma vez que o autor poderia obter, administrativamente, 

aquilo que se busca em juízo. Somente em caso de indeferimento do 

pedido administrativo ou não resposta no prazo legal pela seguradora, 

configurará a violação do direito e, como corolário, o interesse processual 

para o ingresso da ação de cobrança. Tal entendimento alinha-se aquele 

referente ao ingresso de ação para recebimento de benefício 

previdenciário, sumulado pelo verbete n.º 89 do STJ, in verbis: Súmula 89, 

STJ: Ação Acidentária - Via Administrativa. A ação acidentária prescinde 

do exaurimento da via administrativa. Assim, diferente não foi a posição 

adotada pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão 

levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais...” Segundo os ensinamentos 

de Fredie Didier favorável pretendido, “A providência jurisdicional 

reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se 

revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto 

possível, a situação jurídica do requerente' (...)". (DIDIER JR., Fredie; 

BRAGA, Jr "há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 
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Curso de Direito Processual Civil. vol. I, Bahia: Ed. Edições JusPodivm, 

2008, p. 188) Apenas observando que o NCPC extinguiu, como categoria, 

as condições da ação. Interessante observar que o instituto foi extinto, 

mas seus elementos (legitimatio ad causam, interesse de agir e 

possibilidade jurídica) permaneceram intactos, tendo sofrido, contudo, um 

deslocamento para outras categorias processuais. Sobre o tema, 

oportuno trazer à baila, o contexto e conteúdo das decisões monocráticas 

proferidas pelo STF, em processos da relatoria do Min. LUIZ FUX (RE 

839.314 de 10/10/14, RE 824.709 de 20/10/14 e RE 839.320 de 31/10/14) e 

Min. CÁRMEM LÚCIA (RE 826.890 de 19/09/14). Estas decisões advieram 

do reconhecimento de repercussão geral pelo plenário daquele Sodalício, 

de matéria análoga, constante do RE 631.240, da lavra do Min. ROBERTO 

BARROSO, que reconheceu que a tese ventilada no referido recurso 

extraordinário estava, efetivamente, inserida no conceito de repercussão 

geral, conforme delineado no art. 543-A, § 7º, do Código de Processo Civil. 

Justamente em função disso, é que nos recursos extraordinários supra 

citados, o STF reconheceu que, também no que toca ao DPVAT, aplica-se 

o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o conceito de interesse de 

agir ou processual, só se configura com a existência do binômio 

necessidade-utilidade e que este só se materializa mediante prévio 

requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO. Importante destacar, ainda, neste ensejo, que o 

reconhecimento, pelo STF, da existência ou inexistência da repercussão 

geral, produz efeito orientador sobre as questões a ela vinculadas, tanto 

no plano horizontal, ou seja, com relação à própria Corte, quanto no plano 

vertical, obstando a remessa de recursos que versem sobre a mesma 

questão - unidade exegética das decisões. Assim, as decisões que 

reconhecem a existência da repercussão geral, têm efeito relevante, 

posto que servem de firme parâmetro e precedente para outras questões 

que se mostrarem idênticas àquela já examinada pelo STF. Por fim, é 

interessante ressaltar como se posicionou o STF sobre esse assunto, 

especificamente no voto do Min. GILMAR MENDES, sobre a eventual 

afronta ao art. 5º., XXXV da CF: "(...) Quando o texto constitucional fala 

que nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, usa uma fórmula de retórica para dizer que não pode 

haver disposições legais que obstaculizem o exercício de direito, mas não 

significa que a lei não possa disciplinar a matéria. Até porque, do 

contrário, nós chegaríamos a um resultado estrambótico, nós teríamos que 

declarar a inconstitucionalidade do Código de Processo Civil, que 

estabelece todas as condições da ação, prazo para propor recurso..." No 

caso dos autos, verifico que a distribuição da presente demanda foi 

POSTERIOR ao julgamento do TEMA 350, na qual foi reconhecida a 

repercussão geral (03/09/2014), e inexiste nos autos qualquer indício de 

que houve prévio requerimento administrativo para pagamento da 

indenização. Desta forma, não há o que se falar que houve ameaça ou 

lesão ao direito pretendido pela parte Autora, uma vez que, ausente a 

caracterização de resistência à sua pretensão por parte da Requerida, de 

modo que a necessidade de intervenção do Poder Judiciário é inexistente. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, III C/C art. 485, VI do CPC/2015, 

INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, diante da carência da ação pela falta de 

interesse de agir da parte Autora, e, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos 

autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição 

(item 2.14.2.1 da CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não 

ter sido angularizada a relação processual. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037566-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037566-64.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROBSON 

PEREIRA DOS SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 10.03.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

11132566, 11132510, 11132539, 11132597, 11133485. Devidamente 

citada (id. 11199265), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(id. 12257220), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; 

II – Da Ausência de Interesse Processual. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 12501952. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 12344783. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 13164000. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 13259758. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Não há que se falar em falta de 

interesse de agir, em razão de estar consolidado o entendimento de que o 

recibo de quitação passado de forma geral, mas relativo à obtenção de 

parte do direito legalmente assegurado. Assim não traduz renúncia a este 

direito e, muito menos, extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, 
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decorrente do acidente, a indenização deve ser proporcional ao grau da 

lesão, descontado o valor recebido administrativamente. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 11132566), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 12344783). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

12344783), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MÃO DIREITA (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 
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previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MÃO DIREITA 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de ums das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 No caso em tela, extrai-se que a parte autora já recebeu 

administrativamente o valor de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais em 

cinquenta centavos), valor este que deve ser deduzido do montante de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), totalizando ao 

final R$4.387,50 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso. 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$4.387,50 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (10.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029586-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCIELE CRISTINA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029586-66.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCIELE CRISTINA DE LIMA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCIELE 

CRISTINA DE LIMA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 28.02.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

10011290, 10011316, 10011326, 10011344, 10011362, 10011352, 

10011387. Devidamente citada (id. 10094009), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 10823574), arguindo preliminarmente: I – 

Da Inclusão da Seguradora Lider no Polo Passivo; II – Ausência do Laudo 

do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 11475191. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 11148382. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13076294. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13259469. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 

6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização securitária 

na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual 

dificuldade na obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal 

requisito poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia 

médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, 

REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 
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participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10011290), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11148382). Quanto à alegação de 

ausência de comprovação de pagamento do seguro, verifica-se que a 

inadimplência não acarreta a perda do direito à indenização, conforme 

explicita nossos Tribunais: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 

6.194/74 – INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT – 

DESNECESSIDADE – SIMPLES PROVA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E 

DO DANO DECORRENTE – SALÁRIO MÍNIMO – ÉPOCA DO ACIDENTE - 

GRAU DA INVALIDEZ – TABELA DA SUSEP – ARBITRAMENTO 

PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei 

nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando 

que o acidentado juntou certidão de ocorrência emitida pela Polícia Militar 

de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de 

perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo 

perfeitamente possível o aferimento da indenização. A comprovação do 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o 

pagamento da indenização. Deve ser utilizada a tabela da SUSEP para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização. A 

incidência tanto dos juros como da correção monetária em condenação 

com base em salário mínimo não configura bis in idem. Estando os 

honorários advocatícios em consonância com o art. 20, §3°, alíneas ‘a’, ‘b’ 

e ‘c’, do CPC, não merece reforma. (TJMT - Ap 18265/2012, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/05/2012, Publicado no DJE 15/06/2012 - detaquei)”. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 28.02.2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 
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caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

11148382), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso. “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(28.02.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020625-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

NORBERTO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020625-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NORBERTO RODRIGUES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NORBERTO RODRIGUES DE SOUZA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

29.10.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 8693127, 8693137, 9683141, 8693147. 

Devidamente citada (id. 8777033), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 9907200), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de Pedido 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir; III- Princípio da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral; IV- Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguros; V- Inépcia da Inicial – Da Ausência de 

Documentos Indispensáveis à Propositura da Ação. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação, id. 10246053. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 10088882. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 10246079. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial aduzindo que não restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o sinistro e a lesão permanente do autor, em razão da 

ausência de Boletim de Ocorrência nos autos, id. 10513943. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 
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seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

12397952. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à seguradora ré, em síntese, que o 

autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar 

continuidade à regulação administrativa. Contudo, a inicial está 

devidamente instruída, e contém todos os documentos necessários, assim 

a alegação da requerida não merece prosperar. Desta feita rejeito a 

preliminar. INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO Assevera a parte 

demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que fora juntada carteira 

de trabalho que é um documento válido a propositura da ação, sendo a 

mesma acostada no id. 8693127. Ademais, os números da cédula de 

identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante foram 

informados na exordial de id. 8693054. Portanto, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

8693147), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (ids. 10088882). No que tange ao questionamento da 

Seguradora ré acerca da comprovação do nexo de causalidade entre o 

sinistro e a lesão permanente da parte autora (id. 10513943), aduzindo 

que não há Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial juntado 

no feito, insta ressaltar que este não é um documento indispensável para 

a comprovação do nexo de causalidade. Isso porque a Lei 6.194/74 não 

determina a obrigatoriedade da juntada do Boletim de Ocorrência. Ademais 

os documentos acostados aos autos são perfeitamente capazes de 

comprovar o nexo causal (id. 8693147, 8693141), inclusive o laudo pericial 

de id. 10088882. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do boletim de ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

torna-se despicienda a sua juntada. Torna-se desnecessária a 

manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não 

está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão 

somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a 

matéria que interessa ao correto julgamento”. (TJ-MS - APL: 

08016205920148120019 MS 0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 05/09/2018, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 06/09/2018). (Grifo nosso) Por outro viés, a 

parte autora requereu a aplicação de má-fé a requerida aduzindo que esta 

praticou atos que vão contra a boa-fé processual (id. 11447688), no 

entanto, analisando o feito verifico que não assiste razão ao requerente, 

vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, 

impondo as seguradoras uma padronização em suas manifestações. 

Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos 

recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, 

o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de 

prejuízo que a parte contrária haja suportado em decorrência dessa 

atitude. Pois bem! Pretende a parte autora o recebimento da indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 
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País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.10.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10088882), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

CRÂNIO FACIAL MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 25% LEVE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 

50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda lesão de estrutura crânio facial terá a 

vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda 

da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 25%, perfazendo 

o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo terá a 

perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 
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13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 

*25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 - MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre 

R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 LESÃO 1 + LESÃO 2 = 

TOTAL = R$ 8.100,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que NORBERTO RODRIGUES DE SOUZA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 8.100,00 (oito mil e 

cem reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (29.10.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Processo Número: 1007922-42.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007922-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE CRISTINA MIRANDA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TATIANE CRISTINA 

MIRANDA DE OLIVEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 20.09.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

12456188, 12456268, 12456278, 12456296, 12456302. Devidamente 

citada (id. 12486527), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 13284250), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação, id. 13694674. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 13383426. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 13732052. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 12456278), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 133383426). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 
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suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13383426), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMRBO DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

OMBRO DIREITO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos ombros terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25%, perfazendo o total de 

6,25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00= R$ 

843,75 TOTAL= R$ 843,75 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 
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improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que TATIANE CRISTINA MIRANDA DE OLIVEIRA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (20.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030832-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILENE DOS SANTOS BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDILENE DOS SANTOS BORGES 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

13.08.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10122487, 10122639, 10122679, 10122721, 

10122730. Devidamente citada (id. 10191172), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 10823498), arguindo preliminarmente: I – 

Da Inclusão da Seguradora Lider no Polo Passivo; II – Da Ausência de 

Comprovação de Entrega da Documentação; III – Da Ausência de 

Requerimento Administrativo; IV - Ausência do Laudo do IML. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 11497700. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 11146165. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 13094301. A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 13251539. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, 

estabelece requisitos para solicitação da indenização securitária na via 

administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual 

dificuldade na obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal 

requisito poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia 

médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, 

REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. DA AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. A preliminar 

suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 

10122639, a requerida juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada não merece 

prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 10122639, a requerida 

juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Portanto, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 10122639), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 11146165). Outrossim, afiro que o pedido de que a ré se 

comunique com a parte autora somente por meio deste processo judicial, 

em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo nenhum 

prejuízo a nenhuma das partes. Ademais, quanto à alegação de não 

identificação da placa do veiculo, verifica-se que no boletim de ocorrência 

a parte autora narra estar na garupa de uma bicicleta, tendo sido 

atropelada e o condutor do veiculo fugido, portanto descabida tal 

alegação, Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 
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que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

11146165), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): SEGMENTO COLUNA LOMAR + ESTRUTURA CRANIO 

FACIAL. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão SEGMENTO COLUNA 10% RESIDUAL 2º Lesão 

ESTRUTURA CRANIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Lesão 1 - Havendo perda de um dos segmentos da coluna terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 10%, perfazendo o 
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total de 2,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Lesão 2 - Havendo 

perda da estrutura crânio facial terá a vítima direito a 100% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, residual (10%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 100% sobre 10%, perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - SEGMENTO COLUNA: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *10% sobre R$ 3.375,00 = R$ 337,50 Total: R$ 

337,50 - ESTRUTURA CRANIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 

Lesão 1 + Lesão 2 = R$1.687,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso. “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (13.08.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038076-77.2017.8.11.0041
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HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

EDSON FRANCISCO CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038076-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON FRANCISCO CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDSON FRANCISCO CRUZ move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 15.09.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 11196307, 11196338, 11196365, 11196380, 

11196412, 11196431. Devidamente citada (id. 11307135), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 12056272), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Ausência de Comprovação da Entrega da Documentação; III- Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; IV- Da Ausência do Laudo do 

IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

12781039. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

12369278. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13239527 A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13343763. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à regulação 

administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém 

todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida não 

merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 11196431. Neste 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, 

§ 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 
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que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11196380), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 12369278). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 15.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12369278), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 
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sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, 

perfazendo o total de 52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 

9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00= R$ 7.087,50 TOTAL= R$ 7.087,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

EDSON FRANCISCO CRUZ move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (15.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038357-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSEIAS BELMIRO DE LIMA PRADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que OSÉIAS BELMIRO DE LIMA PRADO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

02.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 11224085, 11224137, 11224142, 11224194, 

11224214, 11224247. Devidamente citada (id. 11311369), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 12369075), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Da Necessidade de 

Realização de Pedido Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 12948598. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 12362910. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 13151761. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 13274017. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 11224247, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 
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automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11224194), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 12362910). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 02.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

12362910), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): ESTRUTURA TORÁCICA. (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 161 de 931



Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

ESTRUTURA TORÁCICA 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda da 

estrutura torácica terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

residual (10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% 

sobre 10%, perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA TORÁCICA: *100% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: 

R$ 1.350,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso. 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.10.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011141-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE LEONILDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JORGE LEONILDO DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.02.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 6039722, 6039743. Devidamente citada (id. 7319158), 

a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 8805396), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Ausência de Requerimento Administrativo; III- Da Ausência do Laudo 

do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

1059370. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

9181474. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 1024947. 

É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

6815790. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, 

§ 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 
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referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

6039743), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (ids. 9181474). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 9181474), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 
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funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

TORNOZELO ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos tornozelos terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 

12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - TORNOZELO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JORGE LEONILDO 

DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (05.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011184-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI XAVIER DO REGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011184-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLI XAVIER DO REGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARLI XAVIER DO REGO move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 29.10.2014, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 6045357, 6045361. Devidamente citada (id. 8312636), 

a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 9341545), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Ausência de Comprovação da Entrega da Documentação; III- Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; III- Da Ausência do Laudo do 

IML; IV- Carência da Ação – Boletim de Ocorrência Sem Validade- Não 

Averiguação dos Fatos. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora não apresentou 

impugnação, conforme certidão de id. 12236671. Nomeado perito judicial 

para realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, 

o laudo pericial foi juntado id. 10157044. A requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 12395754. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega à seguradora 

ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de documentos 

mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, falta à parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação. Requer a 

suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do 

autor para dar continuidade à regulação administrativa. Contudo, a inicial 

está devidamente instruída, e contém todos os documentos necessários, 

assim a alegação da requerida não merece prosperar. Desta feita rejeito a 

preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 
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que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

6815790. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, 

§ 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

CARENCIA DA AÇÃO - BOLETIM DE OCORRENCIA SEM VALIDADE - NÃO 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. Da análise acurada dos autos constata-se 

que a narrativa do Boletim de Ocorrência é verossímil, ademais já há 

posicionamento sobre o assunto nos nossos Tribunais. “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado”. (Ap. 9785/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017). Portanto, Rejeito a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 6045361), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 10157044). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 31.10.2014, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 
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disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10157044), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARLI XAVIER DO 

REGO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(31.10.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038110-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

LUCAS DOS SANTOS ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038110-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS DOS SANTOS ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS DOS SANTOS ANDRADE 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

25.09.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 11200327, 11200348, 11200366, 11200374, 

11200432. Devidamente citada (id. 11307012), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 12024936), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Da Necessidade de Realização de 

Pedido Administrativo; III – Da não Comprovação do Pedido Administrativo e 

a sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 12782286. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 12366185. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13239772. A parte 
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requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13274153. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. 

A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 11200432, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 11200432, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Não 

Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11200366), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 12366185). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 25.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 
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corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

12366185), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): OMBRO DIREITO. (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos ombros terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso. “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (25.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032341-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCOS ALFREDO TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032341-63.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS ALFREDO TORRES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCOS ALFREDO 

TORRES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 24.12.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 10341041, 

1341035. Devidamente citada (id. 10382979), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 11535028), arguindo preliminarmente: I– 

Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Carência da 

Ação – Falta de Interesse de Agir em Razão do Pagamento da Cobertura 

em Sede Administrativa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora não apresentou 

impugnação, conforme certidão de id. 12123232. Nomeado perito judicial 

para realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, 

o laudo pericial foi juntado id. 11171277. A requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 12360895. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 
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LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE 

PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. Não há que se 

falar em falta de interesse de agir, em razão de estar consolidado o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo à obtenção de parte do direito legalmente assegurado. Assim não 

traduz renúncia a este direito e, muito menos, extinção da obrigação. 

Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a indenização deve ser 

proporcional ao grau da lesão, descontado o valor recebido 

administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10341035), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 11171277). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 24.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 
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75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11171277), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

OMBRO ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos ombros terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 

12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). No caso em tela extrai-se que a parte autora já 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme comprovante de id. 

115350036, tendo a seguradora observado à época a graduação da lesão 

sofrida e inclusive pago o valor máximo estabelecido em lei, sendo assim 

nada mais é devido a título de seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

24.12.2016. O parecer de análise médica anexado em id. 11171277, bem 

como os comprovantes de transferência de valores (id. 11550036), 

corroboram a afirmativa da ré, no sentido de que pagou a indenização do 

seguro obrigatório. Desta feita, indevida a indenização aqui pleiteada. 

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 

de seguro obrigatório proposta por MARCOS ALFREDO TORRES em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Custas e honorários pelo 

autor, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 12 da LAJ). Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023648-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023648-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANUZA PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VANUZA PEREIRA DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.11.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9217398, 9217411, 9217420, 9217435. Devidamente 

citada (id. 9242052), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

9668479), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – 

Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo; III – Da não 

Comprovação do Pedido Administrativo e a sua Recusa. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 11097326. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 10514628. A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial id. 13086805. A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 13278146. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 
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adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 9217411, a requerida juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 9217411, a requerida juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Não Comprovação de 

Requerimento Administrativo. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9217420), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10514628). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.11.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 
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da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10514628), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): ESTRUTURA TORÁCICA. (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

ESTRUTURA TORÁCICA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda da 

estrutura torácica terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% 

sobre 25%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA TORÀCICA: *100% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 Total: 

R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso. 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(11.11.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035398-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGO SALES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035398-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA REGO SALES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANA REGO SALES move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26.04.2016, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 10802390, 10802400, 10802416, 10802430. Devidamente citada 

(id. 10853975), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

11389952), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo Perante a 

Porto Seguros. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

12240851. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

11873001. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13186898. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial aduzindo 

que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e a 

lesão permanente do autor, em razão da ausência de Boletim de 

Ocorrência nos autos, id. 13339212. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 
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parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), 

e intimação do autor para dar continuidade à regulação administrativa. 

Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém todos os 

documentos necessários, assim a alegação da requerida não merece 

prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10802400), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 11873001). No que tange ao 

questionamento da Seguradora ré acerca da comprovação do nexo de 

causalidade entre o sinistro e a lesão permanente da parte autora (id. 

1339212), aduzindo que não há Boletim de Ocorrência lavrado por 

autoridade policial juntado no feito, insta ressaltar que o B.O. foi juntado no 

id. 10802400, bem como, que este não é um documento indispensável 

para a comprovação do nexo de causalidade. Isso porque a Lei 6.194/74 

não determina a obrigatoriedade da juntada do Boletim de Ocorrência. 

Ademais os documentos acostados aos autos são perfeitamente capazes 

de comprovar o nexo causal (id. 10802400), inclusive o laudo pericial de 

id. 11873001. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do boletim de ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

torna-se despicienda a sua juntada. Torna-se desnecessária a 

manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não 

está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão 

somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a 

matéria que interessa ao correto julgamento”. (TJ-MS - APL: 

08016205920148120019 MS 0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 05/09/2018, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 06/09/2018). (Grifo nosso) Por outro viés, a 

parte autora requereu a aplicação de má-fé a requerida aduzindo que esta 

praticou atos que vão contra a boa-fé processual (id. 12240851), no 

entanto, analisando o feito verifico que não assiste razão ao requerente, 

vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, 

impondo as seguradoras uma padronização em suas manifestações. 

Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos 

recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, 

o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de 

prejuízo que a parte contrária haja suportado em decorrência dessa 

atitude. Pois bem! Pretende a parte autora o recebimento da indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.04.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 
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(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11873001), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

OMBRO ESQUERDO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos ombros terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00= R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANA REGO 

SALES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavo), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (26.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036872-95.2017.8.11.0041
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036872-95.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOEL VIEIRA DA SILVA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 25.06.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 11024360, 11024412, 11024424, 11024442, 11024448. 

Devidamente citada (id. 11051539), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 11250299), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do 

Polo Passivo; II – Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo; 

III – Da não Comprovação do Pedido Administrativo e a sua Recusa. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 12107175. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 11895353. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 13163153. A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 13285493. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 11024448, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 11024448, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Não 

Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11024424), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11895353). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 25.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 
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ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

11895353), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): OMBRO DIREITO + ESTRUTURA TORÁCICA. (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão OMBRO DIREITO 75% INTENSA 2º Lesão ESTRUTURA TORÁCICA 

10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Lesão 1 - Havendo perda de um dos ombros terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Lesão 2 - Havendo perda 

da estrutura torácica terá a vítima direito a 100% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, residual (10%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 100% sobre 10%, perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 

2.531,25 - ESTRUTURA TORÀCICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 

Lesão 1 + Lesão 2 = R$3.881,25 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso. “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e 

um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.06.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030735-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030735-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS PEREIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSE CARLOS PEREIRA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.07.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids.10109037, 10109049, 10109053, 10109054. 

Devidamente citada (id. 10187498), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 11407522), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Realização 

de Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação, id. 11497760. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 11148686. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 13105830. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 13332621. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

10109053. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 10109053), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 11497760). Verifico que a parte autora requereu a aplicação 

de má-fé a requerida aduzindo que esta praticou atos que vão contra a 

boa-fé processual (id. 11497760), no entanto, analisando o feito verifico 

que não assiste razão ao requerente, vez que o seguro obrigatório 

DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem! Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 23.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 
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de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11497760), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

ABDOMINAL QUADRIL ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

ESTRUTURA ABDOMINAL 50% MÉDIA QUADRIL ESQUERDO 50% MÉDIA 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a lesão de estrutura abdominal terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 100% sobre 50%, perfazendo o total de 

50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa do quadril terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA 

ABDOMINAL: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 *50% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 6.750,00 TOTAL= R$ 6.750,00 - QUADRIL E: *25% sobre 

R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 

TOTAL= R$ 1.687,50 LESÃO 1 + LESÃO 2 = TOTAL = R$ 8.437,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 
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426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

JOSE CARLOS PEREIRA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.07.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 

10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da 

demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022325-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

REGIANE CAVALCANTE PERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022325-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGIANE CAVALCANTE PERES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que REGIANE CAVALCANTE REIS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 18.04.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9071496, 9071506, 9071514, 9071525, 9071547. 

Devidamente citada (id. 913339), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 9732591), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de Comprovação da 

Entrega da Documentação; III- Da Ausência de Requerimento 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir; IV- Da Ausência de 

Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

10739562. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

1042526. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

10739590. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13351004. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à regulação 

administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém 

todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida não 

merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 9071506. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, 

§ 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9071514), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 
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documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (ids. 1042526). Verifico que a parte autora requereu a 

aplicação de má-fé a requerida aduzindo que esta praticou atos que vão 

contra a boa-fé processual (id. 11450481), no entanto, analisando o feito 

verifico que não assiste razão ao requerente, vez que o seguro 

obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as 

seguradoras uma padronização em suas manifestações. Assim, não se 

caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos 

em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em 

obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte 

contrária haja suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem! Pretende 

a parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 18.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 1042526), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): JOELHO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 
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definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

JOELHO ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos joelhos terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 

12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que REGIANE 

CAVALCANTE PERES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (18.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031093-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

FRANCINILDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031093-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCINILDO DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCINILDO DO NASCIMENTO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

14.06.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10164588, 1016601, 1016721, 1016732. 

Devidamente citada (id. 10195028), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 11352866), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Realização 

de Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação, id. 11499955. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 11146219. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 11500011. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 13310887. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

1016601. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 
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Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 1016721), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 11146219). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11146219), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 
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lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 25% LEVE Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00= R$ 2.362,50 TOTAL= 

R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

FRANCINILDO DO NASCIMENTO move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14.06.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 

10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da 

demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013798-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDUARDO SOUZA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013798-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO SOUZA DOS ANJOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDUARDO SOUZA DOS ANJOS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.07.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 6784564, 6784598, 6784598. Devidamente citada (id. 

8317234), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9341403), 

arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo 

Passivo; II – Da Ausência de Comprovação de Entrega da Documentação; 

III – Da Ausência de Requerimento Administrativo. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora não apresentou impugnação à contestação, conforme atesta 

certidão de id. 10659264. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 10058771. A 

parte autora não manifestou-se acerca do laudo pericial, conforme 

certificado ao id. 11291062. A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 11291062. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 7307694, a requerida juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada não merece 

prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 7307694, a requerida 

juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Não Comprovação de Requerimento 

Administrativo. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 
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qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 6784598), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10058771). Verifica-se que a não comprovação do pagamento 

do seguro obrigatório, não inviabiliza o recebimento da indenização, 

conforme entendimento jurisprudencial: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

- LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO 

DUT – DESNECESSIDADE – SIMPLES PROVA DA OCORRÊNCIA DO 

SINISTRO E DO DANO DECORRENTE – SALÁRIO MÍNIMO – ÉPOCA DO 

ACIDENTE - GRAU DA INVALIDEZ – TABELA DA SUSEP – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e 

considerando que o acidentado juntou certidão de ocorrência emitida pela 

Polícia Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o 

resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, 

sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização. A 

comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é 

requisito para o pagamento da indenização. Deve ser utilizada a tabela da 

SUSEP para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização. A incidência tanto dos juros como da correção monetária em 

condenação com base em salário mínimo não configura bis in idem. 

Estando os honorários advocatícios em consonância com o art. 20, §3°, 

alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CPC, não merece reforma. (TJMT - Ap 18265/2012, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/05/2012, Publicado no DJE 15/06/2012 - detaquei)”. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 
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Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10058771), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): OMBRO DIREITO. (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Lesão 1 - Havendo perda de um dos ombros terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 

Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso. 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (08.07.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004284-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

NOELI BYLICA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004284-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NOELI BYLICA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS interpôs Embargos de 

Declaração ao id. 14947119, ao argumento de que há contradição na 

sentença de id. 14807293, vez que quanto a contradição foi arguido erro 

material ao constar na parte dispositiva intimação para pagamento de 

honorários periciais. Requer sejam conhecidos os embargos de 

declaração, a fim de sanar a contradição, especialmente para reconhecer 

o pagamento dos honorários periciai É o relato. Decido. Conheço dos 

presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos. De início, 

registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Nesse sentido, colha-se os 

seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos de 

declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, 

contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não 

ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 

704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-228 

DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os 

embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de 

omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o 

que não ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. 

(STF - ARE: 706512 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), 

Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) Analisando a sentença 

embargada, verifico que no dispositivo da sentença, houve a intimação da 

seguradora para que efetuasse o pagamento de honorários periciais. Pois 

bem, conforme se denota dos autos, por um lapso este juízo intimou a 

requerida para que efetuasse o recolhimento dos honorários periciais, no 

entanto conforme demonstrado a seguradora já efetuo o pagamento. Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração tão somente 

para sanar a contradição quanto a intimação para pagamento de 

honorários periciais. Caso haja a interposição de recurso de apelação, 

intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do 

artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para apreciação da interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito
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ANDRE FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026318-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE FRANCISCO DA SILVA RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ANDRE FANCISCO DA SILVA move em 

desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, alegando, em suma, 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14.06.2017, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9580059, 9580069, 9580098, 9580123, 9580466, 

9580479, 9580488, 9580129, 9580163, 9580200, 9580212, 9580218, 

9580228, 9580235, 9580506, 9580251, 9580262, 9580275. Devidamente 

citada (id. 96900257), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 10902387), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora não apresentou 

impugnação, conforme certidão id. 12241157. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 10844882. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 12317101. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 11109759. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9580466, 9580479, 9580488, 9580129), a fim de comprovar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 10844882). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 186 de 931



de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10844882), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO DIREITA (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MÃO DIREITA 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% 

sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

ANDRE FRANCISCO DA SILVA move em desfavor de BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S.A, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (14.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029125-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029125-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO JOSE QUEIROZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANO JOSE QUEIROZ move em 

face da SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no 

dia 02.03.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela 

qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da indenização 

do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 9940045, 9940104, 9940154, 9940278, 9940278, 

9940318, 9940520, 9940520. Devidamente citada id. 10000756, a ré 

ofertou contestação id. 11352682, oportunidade em que arguiu as 

preliminares: I) Da Necessidade de Pedido Administrativo Prévio – Falta de 

Interesse de Agir. No mérito, sustenta a inexistência de prova da suposta 

invalidez e que caso seja condenado ao pagamento do seguro, que este 

seja graduado de acordo com a invalidez determinada na tabela para 

apuração do quantum. Sustenta a necessidade da realização de prova 

pericial. Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no 

segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 11131274. A parte requerente 

manifestou-se acerca do laudo, ao id. 14736516 e a requerida ao id. 

15005187. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme 

se denota do id. 9940318, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. O autor foi vítima de acidente 

automobilístico em 02 de março de 2015, conforme boletim de ocorrência 

(id. 9940154). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela 

em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. Diante desta constatação, verifico que ser 

aplicável a Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela MP n° 340, 

convertida na Lei n° 11.482, com vigência 31/05/2007 e a MP 451/2008, 

convertida na Lei n. 11.945/2009, de 04/06/2009, ou seja, antes à 

ocorrência do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei especial 

com suas respectivas alterações legislativas. Com relação à arguição de 

inconstitucionalidade das MP’s 340/2006 e 451/2008, formuladas na 

exordial, o que se verifica é a sua total improcedência e impertinência. 

Ressalto que compete ao Poder Executivo, ato discricionário, previsto no 

art. 62 “caput” da CF/88, observar o preenchimento dos requisitos de 

relevância e urgência para edição de Medidas Provisórias, não compete 

ao Poder Judiciário a análise do preenchimento desses requisitos, ainda 

que por controle difuso de constitucionalidade. Ademais, no julgamento 

conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n°. 4.350 e 4.627 

(Relator - Ministro Luiz Fux) o Supremo Tribunal reconheceu a 

constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 11.482/2007 e dos arts. 30 a 32 da 

Lei n. 11.945/2009. (grifei) Naquela assentada, o Plenário verificou a “real 

situação de urgência e relevância justificante da edição do referido texto 

calcado no art. 62 da Constituição da República” concluindo não haver 

inconstitucionalidade nas “novas regras legais que modificaram os 

parâmetros para o pagamento do seguro DPVAT, abandonando a 

correlação com um determinado número de salários mínimos e estipulando 

um valor certo em reais”: Com efeito, “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – 

DPVAT. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 

340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS NS. 11.482/2007 E 

11.945/2009. Constitucionalidade reconhecida pelo supremo tribunal 

federal no julgamento conjunto das ADINS. 4.350 e 4.627. Repercussão 

geral reconhecida. Recurso ao qual se nega seguimento.” (STF – Recurso 

Extraordinário n. 837.347/MG -Relatora: Ministra Cármen Lúcia – Julgado 

em 16.02.2015). (grifei) Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

ao julgar o ARE 704.520, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/12/2014, Tema 

771, sob o regime do art. 543-B do CPC (repercussão geral), consolidou 

entendimento nos seguintes termos: “Recurso extraordinário com agravo. 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de 

indenização do seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação 

empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. 

Medida provisória. Pressupostos constitucionais de relevância e urgência. 

Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa 

humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso 

extraordinário não provido.” Portanto, considerada a especial eficácia 

vinculativa desses julgados (CPC, art. 543-B, § 3º), impõe-se sua 

aplicação, nos mesmos termos, aos casos análogos, como o dos autos. 

Nesse sentido, o artigo 3º da Lei n. 6.194/74, prevê que a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

incapacidade permanente: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] II – 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente;” Ressai, ainda, que a indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. No caso, em relação à quantificação da invalidez os 

incisos do § 1º do referido dispositivo legal estabelecem: “I - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No 

que tange à indenização securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT será suficiente prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente “independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). No caso em 

tela, foi realizada perícia (id. 11131274). “(...) I) Há lesão cuja etiologia 

(origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com 

veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só 

prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico 

atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO SUPERIOR DIREITO + MEMBRO INFERIOR DIREITO. 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 
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11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico - Lesão Marque 

aqui o percentual MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA MEMBRO 

INFERIOR DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, não restam dúvidas de que 

as sequelas sofridas pelo autor são de caráter permanente e que sua 

incapacidade funcional é de repercussão média. Assim sendo, 

comprovada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. Com efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT 

deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei n. 6.194/1974. 

Sobre o assunto o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já 

assentou: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - 

RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - 

PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU 

DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)”. (TJMT - Apelação nº 109835/2013 - Classe CNJ - 

198 - Comarca Capital – 6ª Câm. Cível – Relator: Des. Guiomar Teodoro 

Borges – Julgamento: 26.03.2014) “Na ação em que se pretende o 

recebimento de indenização securitária é necessária a prova pericial 

médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau 

de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de sentença por 

arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da 

publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI 

N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA 

– INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ –ARBITRAMENTO 

PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre 

cerceamento de defesa quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à apelada, não havendo a necessidade da produção de outras 

provas para a comprovação da debilidade da vítima. Quando a lesão 

sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da SUSEP para a 

quantificação e o devido arbitramento da indenização.” (TJMT, Ap, 

128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da publicação no 

DJE 24/03/2014)”. Para análise da presente questão, importante salientar 

que o sinistro ocorreu em 02.03.2015, ou seja, sob a égide da Lei nº 

6.194/74. No caso em tela, foi realizada perícia judicial, a qual afirma que a 

análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Quanto ao pedido de complementação de laudo pericial, arguido pela 

requerida ao id. 15005187, indefiro, haja vista os documentos médicos 

acostados à inicial, corroboram com o laudo pericial apresentado, 

indicando os membros afetados, quais sejam, Tíbia Direita (membro 

inferior) e Plexo Braquial direito (Membro superior). Como a parte autora 

apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu 

direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido 

o pagamento proporcional da indenização. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 = 

R$ 4.725,00 TOTAL: R$ 4.725,00 MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% 

sobre R$ 13.500 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 

TOTAL: R$ 7.087,50 Lesão 1 + Lesão 2 = R$ 11.812,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 11.812,50 (onze mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.03.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KAROLINA DA SILVA CASTALDELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028003-46.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAROLINA DA SILVA CASTALDELI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que KAROLINA DA SILVA CASTEDALI 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

06.06.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 9770475, 9770489, 9770485, 9770515, 

9770510. Devidamente citada (id. 9890412), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 11361945), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Da Necessidade de Realização de 

Pedido Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora não apresentou impugnação 

à contestação, conforme atesta certidão de id. 14400855. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 11128353. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 14691236. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 15053719. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 
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delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada não merece 

prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 9770515, a requerida 

juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9770515), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 11128353). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 
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Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

11128353), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Lesão 1 - Havendo 

perda de um dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso. “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$4.725,00 (mil 

quatrocentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (06.06.2017) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005427-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005427-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

14.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 12044447, 12044454, 12044465, 12044485, 

12044500, 12044511, 12044535. Devidamente citada (id. 12110122), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 12784687), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; III- Da 

Ausência de Requerimento Administrativo – Falta de Interesse de Agir. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 13090003. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 12950415. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 13150467. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial requerendo a intimação do perito 

judicial para fins de esclarecimento da lesão apontada no laudo realizados 

na Central de Conciliação, aduzindo que a lesão permanente seria em local 

distinto do que foi indicado pelo perito, id. 13339167. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 
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nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), 

e intimação do autor para dar continuidade à regulação administrativa. 

Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém todos os 

documentos necessários, assim a alegação da requerida não merece 

prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 12044535. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 12044511), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 12044535). Em que pese a arguição da Seguradora ré 

acerca no id. 13339167 de que a lesão do autor seria apenas a fratura no 

PUNHO ESQUERDO, noto que não há necessidade de esclarecimento 

acerca do laudo pericial. Isso porque o laudo colacionado ao feito 

demonstra que a lesão permanente do autor ocasionou a perda da 

mobilidade do PUNHO, consequentemente acometendo a extensão de toda 

a MÃO ESQUERDA do requerente, no percentual de 50% (MÉDIA). Neste 

sentido já há entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Seguro 

obrigatório. DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Incapacidade 

parcial e permanente. Ação julgada improcedente. Cerceamento de 

defesa. Desnecessidade de esclarecimentos pelo perito. Laudo 

conclusivo quanto ao grau de invalidez, suficiente para o convencimento 

judicial. Aplicação da tabela prevista para a indenização por acidentes 

pessoais. (Tabela da SUSEP). Matéria já decidida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no Recurso Especial 1.246.432 para os efeitos do art. 543-C do 

CPC (Recurso Repetitivo). Entendimento consolidado na Súmula 544 do 

STJ. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a tabela anexa a 

Lei nº 11.482/07. Indenização de "até" R$ 13.500,00. Variação do valor a 

ser pago de acordo com a tabela prevista para as indenizações por 

acidentes pessoais (Tabela da SUSEP). Súmula 474 do STJ. Matéria 

submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 

543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ 

(Resp 1.246.432/RS). Fratura no cotovelo direito com repercussão leve. 

Fixação do dano patrimonial que equivale a 6,25%. Pagamento 

proporcional à incapacidade. Diferença indevida. Recurso desprovido. Não 

há nulidade na sentença pela dispensa de esclarecimento do perito quanto 

aos pormenores da incapacidade parcial permanente, não havendo 

sequer que se falar em cerceamento de defesa, mesmo porque os 

elementos necessários para convicção judicial já se encontram nos autos. 

O juiz é o destinatário das provas e a ele compete determinar a realização 

daquelas necessárias, só determinando dilação probatória ou 

complementação da perícia quando estritamente necessária para seu 

convencimento. Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, 

no Resp. 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)". Entendimento consolidado na Súmula 544, do STJ. 

Na hipótese, o autor é portador de fratura no cotovelo direito, com perda 

funcional leve no membro direito, aplicando-se o percentual apurado pelo 

perito como sendo de grau leve de 25% e aquele previsto na tabela da 

SUSEP de 25% "perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar" (25% x 25%= 6,25%) que 

corresponde a R$ 843,75 (R$ 13.500,00 x 6,25%), não havendo, portanto, 

qualquer diferença”. (TJ-SP - APL: 10352983720178260100 SP 

1035298-37.2017.8.26.0100, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 

08/10/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/10/2018) Desta feita o laudo é perfeitamente capaz de comprovar o 

nexo de causalidade e a invalidez permanente ocasionada na parte autora 

em decorrência do acidente ocorrido no dia 14.10.2017. Pois bem! 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 192 de 931



salientar que o sinistro ocorreu em 14.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12950415), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO ESQUERDA 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MÃO ESQUERDA 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos terá a vítima direito a 

70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: 

*70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 

4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 
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do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14.10.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 

10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da 

demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011513-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ROBENILTON DE OLIVEIRA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011513-46.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBENILTON DE OLIVEIRA DUARTE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROBENILTON DE 

OLIVEIRA DUARTE move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 13.07.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 6078791, 6078792. Devidamente citada (id. 8315446), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 9415156), arguindo 

preliminarmente: I–Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo 

Prévio; II- Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e Sua Recusa. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 10480374. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 15132813. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 15651859. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 15205047. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

o autor juntou cópia do requerimento administrativo protocolado perante a 

seguradora ré, id. 7306029. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que 

houve prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro 

DPVAT está configurado o interesse jurídico para a propositura da ação 

de cobrança. (TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago 

Pinto, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. 

(Negritei) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de 

agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento 

pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança 

de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do 

acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar 

de Ausência de Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, mas que 

não obteve resposta. No entanto, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo devidamente protocolado em ids. 8746937, 8746934. 

Portanto, é adequada a pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Não Comprovação de Requerimento Administrativo. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (id. 6078792), a fim de comprovar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 15132813). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 
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da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id.15132813), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

CRÂNIO FACIAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 25% LEVE Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo a lesão de estrutura crânio facial terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 

13.500,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROBENILTON DE 

OLIVEIRA DUARTE move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 195 de 931



importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (13.07.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004271-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANDIR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004271-36.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVANDIR FERREIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SILVANDIR 

FERREIRA DOS SANTOS move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 30.07.2014, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 4872936, 4872937, 4872939, 4872940. Devidamente citada (id. 

8326646), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

9508508), arguindo preliminarmente: I–Da Necessidade de Realização de 

Pedido Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação, id. 10480114. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 15133418. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial, id. 15242713. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 15651887. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 7306029. Neste 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento (id. 

4872937), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (ids. 15133418). Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 30.07.2014, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 
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respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 15133418), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda 

da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o 

total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO INFERIORE ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 

*25% sobre R$ 9.450,00= R$ 2.362,50 TOTAL= R$ 2.362,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SILVANDIR 

FERREIRA DOS SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (30.07.2014) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032663-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMERICO SANTANA DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que AMÉRICO SANTANA DE BARROS 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

19.02.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10345151, 10381858. Devidamente citada 

(id. 10405761), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

10937389), arguindo preliminarmente: I–Da Alteração do Polo Passivo para 

a Seguradora Líder; II- Da Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação, id. 11600192. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 11172454. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 13295857. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 13271853. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. PRINCIPIO 

DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no 

plano da ação judicial, que uma das partes não tem juridicamente razão, 

considera-se que esta parte deu causa à demanda, dando causa, por 

conseguinte, a todos os custos inerentes a esta demanda. Em virtude 

desta relação de causalidade entre a conduta do sucumbente e a 

existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos 

legalmente inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a 

figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (id. 10345510, 1035517, 10345529, 10545548), a 

fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 11172454). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 
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retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11172454), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO INFERIORE ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 

*50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que AMÉRICO SANTANA 

DE BARROS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(19.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038226-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRESSA DANIELE DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANDRESSA DANIELE DE SOUZA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

12.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 11212474, 11212487, 11212490, 11212515, 

11212550. Devidamente citada (id. 11306095), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 11532830), arguindo preliminarmente: 

I–Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência 

de Requerimento Administrativo; III- Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguros. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação, id. 12948463. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 12361364. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial, id. 13151603. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 13295876. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou 

cópia do requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, 

id. 8746937, 8746934. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que 

houve prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro 

DPVAT está configurado o interesse jurídico para a propositura da ação 

de cobrança. (TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago 

Pinto, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. 

(Negritei) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de 

agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento 

pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança 

de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do 

acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar 

de Ausência de Interesse de Agir. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à seguradora ré, em síntese, que o 

autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar 

continuidade à regulação administrativa. Contudo, a inicial está 

devidamente instruída, e contém todos os documentos necessários, assim 

a alegação da requerida não merece prosperar. Desta feita rejeito a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento (id. 

11212515), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 12361364). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 
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devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 12.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12361364), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ DIREITO (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ DIREITO 10% RESIDUAL Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a vítima direito a 

50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10%, perfazendo o 

total de 5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

DIREITO: *50% sobre R$ 6.750,00= R$ 6.750,00 *10% sobre R$ 6.750,00= 

R$ 675,00 TOTAL= R$ 675,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 
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Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ANDRESSA DANIELE DE SOUSA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, 

a partir da data do acidente (12.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020543-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN PRISCILA DA SILVA (EXEQUENTE)

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020543-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELLEN PRISCILA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 15647316). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 15647316 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 8683972 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018776-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018776-32.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NELSON JOSE DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 1568482). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

15678482 pág. 01), devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027564-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027564-35.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FERNANDO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 15711934). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

15711934 pág. 01), devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022281-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022281-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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MARIANO DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 15792344). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 15792344 pág. 01), devendo ser observado o 

disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 

03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, 

monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento de 

depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022633-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

CRISLAYNE KARINE DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022633-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CRISLAYNE KARINE DA CONCEICAO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 15909637). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 15909637 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 9105182 pág. 01), 

devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo 

do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. § 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo. Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017285-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

P. V. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SUELI PEREIRA DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017285-87.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO VINICIOS FRANCO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. PAULO VINICIOS FRANCO DA SILVA 

representado por sua genitora SUELI PEREIRA DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, ingressaram com a presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

ao argumento de que no dia 12/05/2017, EDSON FRANCO DA SILVA, pai 

do autor, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em óbito, 

conforme atesta boletim de ocorrência e certidão de óbito. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento da 

quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reis) referente ao seguro 

obrigatório. A inicial foi instruída com os documentos de ids 7988169, 

7988181, 7988178, 7988177, 7988176, 7988175. Citada, a ré contestou a 

ação ao id nº 9996913. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id nº 11006088. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O presente feito será julgado em bloco com 

inúmeros outros feitos, em razão de tese jurídica já firmada por este Juízo 

em diversos julgamentos de casos repetitivos nos quais se discute a 

mesma matéria e possuem como objetivo a cobrança de indenizações 

referente ao DPVAT. Assim sendo, nos termos do art. 12, § 2º, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, passo a julgar este feito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

9031848. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA 
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AUTORAL Se restar decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorário 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGUROS Alega à seguradora ré, em síntese, que o 

autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar 

continuidade à regulação administrativa. Contudo, a inicial está 

devidamente instruída, e contém todos os documentos necessários, assim 

a alegação da requerida não merece prosperar. Desta feita rejeito a 

preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas os preliminares, 

passo a análise do mérito. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

PAULO VINICIOS FRANCO DA SILVA representado por sua genitora SUELI 

PEREIRA DA SILVA em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O autor impetrou ação de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, eis que seu genitor, Edson Franco da Silva, fora 

vítima de acidente automobilístico em 12/05/2017, o que resultou em sua 

morte, conforme consta da certidão de óbito e boletim de ocorrência (ids. 

7988178 e 7988181). Inicialmente, é importante salientar que a morte do 

genitor do requerente, restou devidamente comprovada nos autos, 

através da Certidão de Óbito ao id nº 7988178, ao demonstrar a 

ocorrência do sinistro, razão pela qual é devido o pagamento da 

indenização, pois este se encontra condicionado somente à prova do 

acidente e dos danos dele decorrentes. No que tange à indenização 

securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, prevê que para o pagamento 

do seguro DPVAT será suficiente prova do acidente automobilístico e do 

dano dele decorrente “independentemente da existência de culpa, haja ou 

não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do 

segurado”. Nesse sentido, o artigo 3º da Lei n. 6.194/74, prevê que em 

caso de morte de vítima de acidente automobilístico, o valor da indenização 

securitária atingirá o teto máximo no valor de R$13.500,00. “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: [...] I –R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte;” Em sede de mérito a Seguradora arguiu ainda 

a ausência de documentos que comprovem que o requerente é o único 

beneficiário da vítima, e sendo assim não fazem jus ao recebimento da 

indenização. Em que pese à alegação trazida pela requerida em sede de 

mérito, requerendo a expedição de Ofício ao INSS, não se faz necessário 

à expedição de tal documento para verificar se o falecido possuía outros 

dependentes e/ou companheira, pois, os requerentes colacionaram o RG e 

Certidão de Óbito que demonstram que a vítima era solteiro e deixou 

apenas um único herdeiro. A par disso, da leitura às averbações da 

Certidão de Óbito, extrai-se o seguinte: “Sexo masculino, SOLTEIRO, 

auxiliar de deposito, 32 anos”. (...) DEIXOU UM FILHO E, NÃO DEIXA BENS 

A INVENTARIAR. Insta ressaltar, que a Lei n. 6.194/74, não incumbe aos 

beneficiários o ônus de provar que são os únicos herdeiros da vítima, 

como condição para o adimplemento da obrigação indenizatória pelo 

Seguro DPVAT. Cabendo-lhes tão somente apenas a comprovação de 

serem herdeiros, o que foi feito. Nesse sentido, conforme entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT-PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – 

ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA- ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

MORTE – GENITOR DO AUTOR – ÚNICO HERDEIRO – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a prova dos autos demonstra a condição do 

autor de filho do cujus e único herdeiro do seguro obrigatório, assiste-lhe 

o direito ao recebimento da indenização securitária em razão da morte de 

seu genitor. (TJ- MT- APL: 0045145512015811004148257/2017, Relator: 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 17/07/2017).” Grifei. E o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul: “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE 

IDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – MORTE DA GENITORA DOS 

AUTORES – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – PROVA DA CONDIÇÃO DE 

HERDEIROS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA 

DE OUTOS HERDEIROS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Tendo 

a prova dos autos evidenciado que a morte se deu como consequência 

direta do acidente de trânsito sofrido, cabível a percepção do seguro 

obrigatório por morte. 2. Os requerentes são obrigados a comprovar a 

qualidade de herdeiros, não sendo necessária, entretanto, a 

demonstração da inexistência de quaisquer outros herdeiros vivos. 3. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS-APL: 08037473220168120008 

MS 080347-32.2016.8.12.0008, Relator: Des Sideni Soncini Pimentel, Data 

de Julgamento: 29/08/2017, 5ª Câmara Cível)” Grifo nosso. Ademais, a 

prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o 

desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, a certidão de óbito, 

a qual comprova a veracidade da informação constante na inicial. Dessa 

forma, comprovado o óbito e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. Com efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT 

deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei n. 6.194/1974. 

Sobre o assunto o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já 

assentou: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - 

RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - 

PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU 

DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)”. (TJMT - Apelação nº 109835/2013 - Classe CNJ - 

198 - Comarca Capital – 6ª Câm. Cível – Relator: Des. Guiomar Teodoro 

Borges – Julgamento: 26.03.2014) “Na ação em que se pretende o 

recebimento de indenização securitária é necessária a prova pericial 

médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau 

de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de sentença por 

arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da 
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publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI 

N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA 

– INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ –ARBITRAMENTO 

PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre 

cerceamento de defesa quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à apelada, não havendo a necessidade da produção de outras 

provas para a comprovação da debilidade da vítima. Quando a lesão 

sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da SUSEP para a 

quantificação e o devido arbitramento da indenização.” (TJMT, Ap, 

128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da publicação no 

DJE 24/03/2014)”. Friso, ainda, que para o caso de morte, como é a 

hipótese dos autos, o percentual é de 100%, sobre o qual deve incidir o 

cálculo da indenização. Ademais, com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 474/STJ: A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008.”. Assim, a indenização deve ser 

calculada na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 

1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelecendo que 

para a o resultado morte, como é o caso dos autos, o valor indenizatório 

será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso em tela, 

conforme já demonstrado, a indenização deve corresponder a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.”. Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, ou seja, 

desde o evento danoso (Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 1483620/SC)[1], aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete 

a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC, julgo procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por PAULO VINICIOS FRANCO DA SILVA representado por sua 

genitora SUELI PEREIRA DA SILVA, em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar ao pagamento de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (12/05/2017), 

com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

outubro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008380-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008380-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que AMENADIA MOTA DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 15.12.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12481298, 12481300, 12481338, 12481324, 

12481493, 12481483, 12481513, 12481531. Devidamente citada (id. 

12541642), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

13538058), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Líder 

no Polo Passivo; II – Da Ausência de Comprovação de Entrega da 

Documentação; III – Da Ausência de Requerimento Administrativo; IV – 

Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 13595402. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 

13342188. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

15199016. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

15334958. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos 

é precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 12481531, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Portanto, REJEITO a preliminar de 

Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto 

porque, conforme se denota do id. 12481531, a requerida juntou aos autos 

o prévio requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, 

estabelece requisitos para solicitação da indenização securitária na via 

administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual 

dificuldade na obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal 

requisito poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia 

médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, 

REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 
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sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

1241300), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 13380054). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

13380054), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 
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Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros sinferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(15.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 19 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017111-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

LUCIANA CAETANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VINICIUS DE OLIVEIRA PADILHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017111-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS DE OLIVEIRA PADILHA, LUCIANA CAETANA DE OLIVEIRA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Sentença. VINICIUS DE OLIVEIRA PADILHA E OUTROS, devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, ingressaram com a presente AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ao 

argumento de que no dia 09/03/2017, SEBASTIÃO PEREIRA PADILHA, pai 

e esposo dos autores, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou 

em óbito, conforme atesta boletim de ocorrência e certidão de óbito. 

Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada ao 

pagamento da quantia de R$13.500,00 referente ao seguro obrigatório. A 

inicial foi instruída com os documentos de ids 7968158,7968117. 

Devidamente citada (id. 9168291), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 9796599). A parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao id nº 10951300. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O presente feito será julgado em bloco com 

inúmeros outros feitos, em razão de tese jurídica já firmada por este Juízo 

em diversos julgamentos de casos repetitivos nos quais se discute a 

mesma matéria e possuem como objetivo a cobrança de indenizações 

referente ao DPVAT. Assim sendo, nos termos do art. 12, § 2º, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, passo a julgar este feito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário à propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 8694159. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto Data de Julgamento: 

26/04/2018 Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” DE PARTE NO PÓLO 

ATIVO DA PRESENTE DEMANDA Alega a seguradora ré, que os autores 

não comprovaram a morte do segundo filho, e que eles são os únicos 

herdeiros vivos, e sendo assim não fazem jus ao recebimento da 

indenização. Em que pese à alegação trazida pela requerida, não se faz 

necessário à comprovação de tal documento para verificar se o falecido 

possuía outros dependentes e/ou companheira, pois, os requerentes 

colacionaram Certidão de Casamento e Certidão de Óbito que demonstram 

que a vítima era CASADA com LUCIANA CAETANA DE OLIVEIRA e deixou 

e deixou 2 filhos sendo que um já faleceu conforme certidão de óbito no id. 

7968117. A par disso, da leitura às averbações da Certidão de Óbito, 

extrai-se o seguinte: “Sexo masculino, CASADO, aposentado, 45 anos”. 

(...) O FALECIDO ERA ELEITOR, CASADO COM LUCIANA CAETANA DE 

OLIVEIRA, DEIXOU DOIS FILHOS, DEIXOU BENS A INVENTARIAR E NÃO 

DEIXOU TESTAMENTO. Insta ressaltar, que a certidão de óbito possui fé 

pública que dispõe a presunção da veracidade dos assentamentos e 

certidões que o Tabelião e o Oficial do Registro realizam. Nessa esteira, já 

há entendimento por parte do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

COMPROVADO – PROTOCOLO JUNTO À EBCT – INTERESSE DE AGIR 

DEMONSTRADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO REFORMADA – VIABILIDADE DO PRONTO JULGAMENTO – ART. 

1.013, § 3º DO CPC – MORTE – ART. 4º DA LEI Nº 6.194/74 – 

DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE ÚNICA E EXCLUSIVA BENEFICIÁRIA – 

DE CUJUS SOLTEIRO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE 
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ÓBITO – DOCUMENTO HÁBIL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 

43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA DESDE A 

CITAÇÃO – ART. 405 DO CC/02 – CONFORMIDADE COM PARECER 

MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Restando devidamente 

comprovado o prévio requerimento administrativo por meio da EBCT para o 

recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falar em 

extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. A 

despeito do efeito devolutivo que caracteriza o recurso de apelação, 

estando a causa em condições de julgamento, o Juízo ad quem pode 

analisar todas as questões suscitadas e discutidas no processo mesmo 

que não tenham sido apreciadas no Juízo de origem, tudo de acordo com o 

previsto nos § 3º do art. 1.013 do CPC, que é a codificação da teoria da 

causa madura.A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de 

morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do 

casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais 

que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4º da Lei nº 

6.194/74.O boletim de ocorrência do acidente somado aos demais 

documentos juntados aos autos são hábeis a comprovarem o nexo causal 

entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do 

Código Civil e a Súmula nº 43 do STJ. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)”. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10024505120168110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, 

Data de Julgamento: 15/08/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2018) Acresça-se que a Lei n. 

6.194/74, não incumbe aos beneficiários o ônus de provar que são os 

únicos herdeiros da vítima, como condição para o adimplemento da 

obrigação indenizatória pelo Seguro DPVAT. Cabendo-lhes tão somente 

apenas a comprovação de serem herdeiros, o que foi feito. “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT-PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – 

ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA- ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

MORTE – GENITOR DO AUTOR – ÚNICO HERDEIRO – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a prova dos autos demonstra a condição do 

autor de filho do cujus e único herdeiro do seguro obrigatório, assiste-lhe 

o direito ao recebimento da indenização securitária em razão da morte de 

seu genitor. (TJ- MT- APL: 0045145512015811004148257/2017, Relator: 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 17/07/2017).” Grifei. Nesse sentido, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul: “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL- 

AÇÃO DE IDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – MORTE DA GENITORA 

DOS AUTORES – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – PROVA DA 

CONDIÇÃO DE HERDEIROS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE OUTOS HERDEIROS – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1.Tendo a prova dos autos evidenciado que a morte se deu 

como consequência direta do acidente de trânsito sofrido, cabível a 

percepção do seguro obrigatório por morte. 2. Os requerentes são 

obrigados a comprovar a qualidade de herdeiros, não sendo necessária, 

entretanto, a demonstração da inexistência de quaisquer outros herdeiros 

vivos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS-APL: 

08037473220168120008 MS 080347-32.2016.8.12.0008, Relator: Des 

Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 29/08/2017, 5ª Câmara Cível)” 

Grifo nosso. Ademais, a prova documental acostada aos autos é 

suficiente para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, 

especialmente, a certidão de óbito, a qual comprova a veracidade da 

informação constante na inicial. Portanto, REJEITO a preliminar. 

DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO EXAME DA QUESTÃO (BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA) Assevera a parte demandada que “[...] Verifica- se que 

Autor não colacionou aos autos o Boletim de Ocorrência, sendo este 

imprescindível para determinação da causa morte, vez que, este é 

documento indispensável para que seja comprovado devidamente o 

falecimento da vítima em função de acidente de trânsito. [...]. Da análise 

acurada dos autos constata-se que fora juntado o BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA no id. 7968158. Insta ressaltar ainda que este não é um 

documento indispensável para a comprovação do nexo de causalidade. 

Isso porque a Lei 6.194/74 não determina a obrigatoriedade da juntada do 

Boletim de Ocorrência. Ademais os documentos acostados aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar o nexo causal (ids. 7968117, 

7968158). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT 

– AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do boletim de ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, torna-se despicienda 

a sua juntada. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a 

respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado 

obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os 

pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao 

correto julgamento”. (TJ-MS - APL: 08016205920148120019 MS 

0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data 

de Julgamento: 05/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

06/09/2018). (Grifo nosso) Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por VINICIUS DE OLIVEIRA PADILHA E OUTROS em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Os autores 

impetraram ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, eis que seu 

genitor e esposo, SEBASTIÃO PEREIRA PADILHA, fora vítima de 

atropelamento em 09/03/2017, o que resultou em sua morte, conforme 

consta da certidão de óbito e boletim de ocorrência (id. 7968158). 

Inicialmente, é importante salientar que a morte do genitor e esposo dos 

requerentes, restou devidamente comprovada nos autos, consoante os 

documentos id nº 7968158 a demonstrar a ocorrência do sinistro, razão 

pela qual é devido o pagamento da indenização, pois este se encontra 

condicionado somente à prova do acidente e dos danos dele decorrentes. 

Nesse sentido, o artigo 3º da Lei n. 6.194/74, prevê que a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

incapacidade permanente: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] II – 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente;” Ressai, ainda, que a indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. No caso, em relação à quantificação da invalidez os 

incisos do § 1º do referido dispositivo legal estabelecem: “I - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No 

que tange à indenização securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT será suficiente prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente “independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. No caso em tela o pedido inicial está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência e certidão de óbito (id 

7968158/ 7968117). A prova documental acostada aos autos é suficiente 

para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, 

a certidão de óbito, a qual comprova a veracidade da informação 

constante na inicial. Dessa forma, comprovado o óbito e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. Com efeito, a fixação do valor 

da indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 

1º, inciso II da Lei n. 6.194/1974. Sobre o assunto o eg. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso já assentou: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR 

MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA 

INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA 

PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO 
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POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em 

conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida 

no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)”. (TJMT - Apelação 

nº 109835/2013 - Classe CNJ - 198 - Comarca Capital – 6ª Câm. Cível – 

Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – Julgamento: 26.03.2014) “Na 

ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária é 

necessária a prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da 

lesão, proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em 

liquidação de sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA 

INVALIDEZ –ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as 

provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a 

necessidade da produção de outras provas para a comprovação da 

debilidade da vítima. Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser 

utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento 

da indenização.” (TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

19/03/2014, Data da publicação no DJE 24/03/2014)”. Friso, ainda, que 

para o caso de morte, como é a hipótese dos autos, o percentual é de 

100%, sobre o qual deve incidir o cálculo da indenização. Ademais, com 

as alterações da Lei n. 6.194/1994, como acima mencionado, não é mais 

permitido a vinculação do valor indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o 

assunto já foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 

474/STJ: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.”. 

Assim, a indenização deve ser calculada na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da redação da Lei n. 

11.482/2007, estabelecendo que para a o resultado morte, como é o caso 

dos autos, o valor indenizatório será de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). No caso em tela, conforme já demonstrado, a 

indenização deve corresponder a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”. Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, ou seja desde o evento 

danoso (Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1483620/SC)

[1], aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização 

da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

VINICIUS DE OLIVEIRA PADILHA E OUTROS, em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, para condenar ao 

pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro de 2018 Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016332-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO (ADVOGADO(A))

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

MARIA NEUSA DE PAULA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016332-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA NEUSA DE PAULA ARAUJO EXECUTADO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Verifico que ao id. 

15796715, a executada colacionou comprovante do pagamento voluntário 

da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 15823967 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos 

o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 10.127,32 

(dez mil cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos). Posto isto, em 

razão do pagamento integral do montante da condenação devidamente 

atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do 

art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor disponibilizado, conforme dados bancários 

declinados ao id. 15823967. Com relação a expedição do alvará, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028575-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUZA ARRUDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026983-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MANOEL BALBINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 
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(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038534-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEXSANDER MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035767-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA GARANHANI DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

VALDEMAR FAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESDN EMPRESA SUL AMERICANA DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS 

E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035767-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDEMAR FAIS REQUERIDO: ESDN EMPRESA SUL 

AMERICANA DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS E CONSTRUCOES 

LTDA Cumpra-se com conforme deprecado, servindo a cópia da presente 

de mandado. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035604-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR MARQUES BARBOSA (REQUERIDO)

DARIO DA COSTA BARBOSA JUNIOR (REQUERIDO)

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035604-69.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOSIMAR MARQUES BARBOSA, BRASILCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, DARIO DA COSTA BARBOSA 

JUNIOR Redistribua-se a carta precatória perante uma das Varas 

Especializadas de Ação Civil Pública. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035746-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SANTOS LIMA (REQUERIDO)

JUNIO DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RENAN ARTHUR JOSÉ DA SILVA MORAES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035746-73.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JUNIO DE OLIVEIRA CRUZ, GILBERTO SANTOS LIMA 

Redistribua-se a carta precatória perante uma das Varas Especializadas 

de Ação Civil Pública. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035640-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON YAMAMOTO FLORENCIO (EXECUTADO)

FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035640-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: WELLINGTON YAMAMOTO FLORENCIO, FLAVIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art.290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035635-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SHIMOYA KRAHN (EXEQUENTE)

RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RASCHER (EXECUTADO)

LUIZA HELENA LOPES RASCHER (EXECUTADO)

RR PAVIMENTACAO RODOVIARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035635-89.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LARISSA SHIMOYA KRAHN EXECUTADO: LUIZA HELENA LOPES 

RASCHER, RONALDO RASCHER, RR PAVIMENTACAO RODOVIARIA LTDA 

- ME Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a petição inicial nos seguintes termos: i) Juntar aos autos todos 

documentos pessoais em nome de Larissa Shimoya Krahn e todos 

documentos necessários para propositura da presente ação; ii) Juntar 

todos os comprovantes de pagamento alegados na inicial; iii) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art.290 do Código de 

Processo Civil. Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1035617-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

IRACI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

De Cujus ARLINDO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035617-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IRACI DOS SANTOS SILVA, JOAO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: DE CUJUS ARLINDO CARLOS DA SILVA Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a manifestação 

de ID 15968835, especificando se tem interesse na desistência da 

presente ação ou redistribuição perante outra vara. Intime-se. Cumpra-se. 
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Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035895-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. B. D. (AUTOR(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035895-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PEDRO BRITO DOMINICALE RÉU: AMERICAN AIRLINES INC Intime-se 

a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a 

justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004023-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004023-70.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE Intime-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014913-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

SERILON BRASIL LTDA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP (DEPRECADO)

MARCOS GERALDO DE MORAIS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014913-68.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: SERILON BRASIL LTDA DEPRECADO: GRAFICA E EDITORA 

IMPRIMAT LTDA - EPP, MARCOS GERALDO DE MORAIS Compulsando os 

autos, verifica-se que já foi paga a diligência do Senhor Oficial de Justiça. 

Assim, proceda-se à citação da ré, conforme despacho de ID 14690862. 

Prestem-se as informações solicitadas pelo Juízo deprecante. Cumprida a 

finalidade da carta precatória, remeta-se ao Juízo de origem, 

observando-se as formalidades legais. Às providências. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033196-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

LAIZA CRISTINA SILVA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000366-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HIGER HUANTER CARINHENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003586-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA/autor, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019511-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER MAGALHAES DELMARA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033522-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DALMOLIN (ADVOGADO(A))

Andreolla Materiais de Construção LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALEXSANDRO DA SILVA VILLAS BOAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008565-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

EVERALDO ALVES JULIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034031-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MONTEIRO SANTOS (AUTOR(A))

JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034031-93.2018.8.11.0041 ROSIANE 

MONTEIRO SANTOS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/01/2019, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 11 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032368-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENALT JOSE DA SILVA ZIMINIANI (AUTOR(A))

DAYHANA SHINO TADA ROJAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATITUDE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 

EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032368-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENALT JOSE DA SILVA ZIMINIANI RÉU: ATITUDE CONSTRUTORA E 

COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por RENALT JOSÉ DA SILVA 

ZIMIANI contra ATITUDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP. Alega o autor que realizou visita a imóveis 

residenciais juntamente com o corretor Sr. Barbosa, visando adquirir um 

imóvel e que se interessou em uma residência localizada na Rua 

Dezessete, n. 11-B, bairro Altos do Coxipó, na cidade de Cuiabá – MT, 

avaliado em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Aduz que propôs o 

pagamento do bem mediante a entrega de um veículo AMAROK, ano 2014, 

avaliada em R$70.000,00 (setenta mil reais), e o restante via financiamento 

pela Caixa Econômica Federal. Conta que o veículo foi avaliado pela 

Bororo Veículos e o financiamento foi aprovado pela CEF. Assim, a parte 

autora assinou o contrato de compra e venda e deixou-o com a requerida 

para que também assinasse e reconhecesse firma. Contudo, a 

construtora entrou em contato com o Autor, informando que não iria 

aceitar a caminhonete como entrada; que iria diminuir o valor do imóvel 

para R$197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais) e queria como 

entrada o valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) em dinheiro. 

Por tais fatos, pleiteia em sede liminar que a requerida seja compelida a 

apresentar o contrato de compra e venda do imóvel que está em sua 

posse, e que foi assinado pelo autor com reconhecimento de firma. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência dos requisitos da medida pretendida. Embora presente esteja 

evidenciado a probabilidade do direito, por meio dos documentos que 

demonstram a existência de pacto entre as partes (Id. 15590905, 

15590907, 15590908, 15590910, 15590911, entre outros), não se 

demonstrou a o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Verifico que a relação existente entre as partes é caracterizada como 

uma relação de consumo e, estando demonstrada a verossimilhança das 

alegações, tornando possível a inversão do ônus da prova. Destarte, 

prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar 

convicção mais segura a respeito da questão. Assim, ausente um dos 

requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 28 de janeiro de 2018, às 11:00h – Sala: 

Conciliação 02, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as partes, defiro a 

inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de outubro de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036047-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXEQUENTE)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

J. B. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036047-20.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IRMAOS DOMINGOS LTDA EXECUTADO: JOSE BATISTA DO 
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NASCIMENTO, J. B. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art.290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018285-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

ORIONE RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027982-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CERQUEIRA CALDAS SOBRINHO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016630-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

AIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024941-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SALES DA ROCHA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033760-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JONAILSON FELIPE MANGABEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035282-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1035282-49.2018.8.11.0041 ROGERIO 

PIRES DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 09h20, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035282-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1035282-49.2018.8.11.0041 ROGERIO 

PIRES DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 09h20, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 
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designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832699 Nr: 38278-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Processo n. 38278-13.2013.811.0041 - Código 832699 – Quarta Vara

 SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c 

repetição de indébito c/c pedido de liminar e dano moral proposta por 

Fabiana Severino da Silva em desfavor de Goldfarb PDG Incorporações 

LTDA, ambos qualificados e representados.

A autora afirma ter celebrado com a ré o Instrumento Particular de 

Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura e 

Outros Pactos em 10/02/2012, para aquisição da um imóvel no 

empreendimento em construção denominado Residencial Imola, 

apartamento n° 026, Torre IV, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, 

Quadra 05, Loteamento Parque das Nações, em Cuiabá – MT.

Ficou ajustado que o pagamento do imóvel ocorreria da seguinte forma: 02 

parcelas mensais de R$ 1.200,00; 01 parcela intermediária de R$ 5.021,00; 

parcela única de R$ 3.500,00 e o restante do valor, de R$ 95.219,00, por 

meio de financiamento com a Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 

109.200,00.

Informa que os momentos de dissabores iniciaram quando foi pedido que 

assinasse um aditamento ao contrato, no qual constou a previsão do INCC 

como índice de correção monetária, o que entende ser abusivo.

 Relata que a ré passou a efetuar cobrança de juros, denominados 

“Repasse na Planta” e “Inadimplência Repasse na Planta”, totalizando a 

quantia paga de R$ 2.739,62, mesmo depois de entregue as chaves do 

imóvel. Afirma que a obra, que deveria ser entregue em maio de 2012, 

somente foi entregue em março de 2013.

 Requer a concessão da tutela antecipada para que a ré seja compelida a 

suspender imediatamente a cobrança de “ C. M Repasse na Planta”. No 

mérito, pugna pela procedência dos pedidos, para declarar nulas as 

cláusulas contratuais que preveem a cobrança de atualização pelo INCC 

sobre as parcelas do contrato.

 Postula a condenação da ré ao reembolso dos valores cobrados 

indevidamente, no valor de R$ 6.024,14, inclusive com a aplicação da 

repetição do indébito e indenização por danos morais.

 Colacionou os documentos de p. 33/149.

Justiça Gratuita indeferida (p. 151/153).

 Agravo de instrumento interposto pela autora ( p. 156/172), em face a 

decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita, tendo o E. Tribunal 

de Justiça dado provimento ao recurso para conceder a benesse ( p. 

181/186).

 A ré Goldfarb ofertou contestação em que defende ser de conhecimento 

do homem médio que um imóvel adquirido para entrega futura está sujeito 

a atrasos, devido à série de fatores envolvidos na incorporação e 

construção de um empreendimento, os quais fogem ao controle volitivo da 

empresa. Aduz a validade da cláusula que possibilita a prorrogação do 

prazo de entrega em até 180 dias e a ausência de abusividade das 

cláusulas contratuais.

 Argumenta que a cobrança de juros de obra é valida e nesse sentido tem 

sido o entendimento do STJ. Afirma o não cabimento da repetição do 

indébito ao presente caso, em que inexistem danos morais ou materiais 

passíveis de reparação, haja vista a ausência de ato ilícito. Pede a 

improcedência dos pedidos (p. 187/210).

Impugnação à contestação (p.226/251).

As partes manifestaram desinteresse na produção de provas (p. 254/255 

e p. 256/256).

A Goldfarb requer a extinção do feito sem resolução de mérito em razão 

do deferimento da recuperação judicial do Grupo PDG, do qual faz parte 

(p. 281/287).

Intimada, a autora pugnou pelo prosseguimento regular do feito(p. 

311/312).

É o relatório. Decido.

Os autos vieram conclusos em razão da declaração de suspeição de p. 

150.

 A parte ré requer a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão 

do deferimento da recuperação judicial do Grupo PDG, da qual faz parte.

De acordo com o que estabelece o artigo 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, 

as ações que demandarem quantia ilíquida prosseguirão normalmente no 

Juízo que a estiver processando. Vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação 

que demandar quantia ilíquida...”

In casu, o feito ainda se encontra em fase de conhecimento e não há 

quantia líquida. Logo, inexistem motivos à sua suspensão, quem dirá 

extinção.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RITO ORDINÁRIO – 

FASE DE CONHECIMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO – 

AFASTADA – RECURSO PROVIDO.A suspensão prevista no art. 6º, § 4º, 

da Lei n. 11.101/2005 não abrange ações de conhecimento ou 

impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da 

decisão. Caso em que a suspensão do processo é descabida, porquanto 

pendente a apreciação. O crédito ainda é ilíquido e os atos expropriatórios 

não são iminentes.” SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018)

À par destas considerações, indefiro o pedido de extinção formulado.

Superadas as questões prejudiciais, passo ao julgamento antecipado da 

lide (artigo 12, § 2º, inciso VII, CPC).

Ao caso em questão aplicam-se as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a disposta no artigo 6º, inciso VIII.

Infere-se que a autora adquiriu a unidade habitacional n. 26, Torre IV, 

localizada na Rodovia Emanuel Pinheiro, Quadra 05, Loteamento 

Residencial Imola, em Cuiabá – MT, pelo valor de R$ 109.200,00, conforme 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel 

para Entrega Futura, firmado entre as partes em 10/02/2012 (p. 68/107).

 O contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal foi 

formalizado em 26/03/2012 (p. 117/146).

No item “J” do Quadro Resumo constou que a conclusão do objeto da 

avença seria no mês de maio de 2012. Já na Cláusula Quarta do contrato 

de financiamento, constou que o prazo para a conclusão seria de 15 

meses, passível de prorrogação mediante autorização da CEF e desde 

que não ultrapassado o previsto nos atos normativos da CEF.

 Desta feita, ante a existência de dois prazos diferentes para a conclusão 

da unidade habitacional, possível a interpretação mais favorável ao 

consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, admitir que a ré estipule uma data para a entrega do imóvel quando de 

sua aquisição e outra diferente, e mais longa, quando da celebração do 

contrato de financiamento, é colocar o consumidor em situação de total 

desvantagem e desiquilíbrio (Ap 133571/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, 
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Publicado no DJE 04/11/2015).

Sobre o assunto, ainda:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

- COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA (MINHA CASA MINHA VIDA) 

- PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO POR TEMPO 

INDEFINIDO - ENTREGA DAS CHAVES 17 MESES APÓS A ASSINATURA 

DO FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - ATRASO INJUSTIFICADO - 

DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - 

MANUTENÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 

85, §º11, DO NCPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. É abusiva a cláusula que 

permite a prorrogação da conclusão do empreendimento por prazo 

indefinido, sobretudo quando a entrega das chaves ocorre 17 meses após 

a data prevista. A frustração do negócio pelo não recebimento do imóvel 

no tempo convencionado, aliada ao atraso considerável, caracteriza ato 

ilícito e autoriza o ressarcimento dos danos morais. Mantém-se o valor da 

indenização por danos morais se arbitrado de forma compatível com as 

especificidades do caso concreto, sobretudo as exigências do artigo 944 

do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em 

conformidade com a jurisprudência. Os honorários advocatícios devem 

ser majorados na via recursal (art. 85, §º11, do NCPC).” (Ap 3298/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017. Negritei)

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NA PLANTA - PREVISÃO DE ENTREGA PARA ATÉ 18 MESES 

APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NULIDADE 

DA CLÁUSULA - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM - CASO 

FORTUITO NÃO COMPROVADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A cláusula que prevê a 

entrega do imóvel para prazo muito longo após a assinatura do contrato de 

financiamento, como 18 meses, deve ser anulada, por se mostrar abusiva. 

A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos 

materiais e morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na 

entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. Descabe a 

redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor 

razoável e proporcional à extensão do dano.” (Ap 154762/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016. Negritei)

Nestes termos, reputo válida a data constante do Instrumento Particular de 

Promessa de Venda e Compra, qual seja: maio de 2012. Assim, 

considerando que a ré somente entregou as chaves do imóvel à autora em 

03 de março de 2013, está comprovado o atraso (p. 149).

O contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que 

vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (pacta 

sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não 

sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos 

básicos do consumidor, devem ser cumpridas.

O artigo 475 do Código Civil dispõe sobre a possibilidade de a parte que se 

sentir lesada pelo inadimplemento contratual escolher entre pedir a 

resolução ou o cumprimento da avença:

 “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 

contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer 

dos casos, indenização por perdas e danos.”

Ademais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, ou seja, a responsabilidade das 

rés independe de comprovação de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu, a autora requer indenização pelos danos materiais e morais, 

merecendo procedência os pedidos de indenização por danos morais e 

devolução dos valores pagos a título de “juros de obra”, no período que 

compreendeu o atraso, qual seja: 01 de junho de 2012 a 25 de abril de 

2013 (p. 39/40), e aquelas que foram descontadas no decorrer da 

demanda, quando comprovadamente a obra estava concluída.

 Nota-se que a cobrança dos denominados juros de obra é legítima para 

os casos de financiamento de imóvel em construção. Contudo, o atraso 

injustificado na entrega do bem prejudica o consumidor que é obrigado a 

arcar com os juros por tempo além do previsto, sem que haja a devida 

amortização do saldo devedor.

Por isso, devem os valores pagos pela autora a título de juros de obra no 

período de atraso serem devolvidos, bem como aqueles cobrados 

indevidamente do decorrer da ação (p. 39/40). Referida devolução deve 

ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé por parte da 

ré.

 “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA CONSTRUTORA – REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DO 

IMÓVEL CARACTERIZADO - PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO - 

APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL EXCLUSIVAMENTE AO 

CONSUMIDOR-ABUSIVIDADE- APLICAÇÃO INVERSA DA MULTA- 

POSSIBILIDADE- APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. XII, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA EM FAVOR DA APELADA- DANO MORAL – 

DEVIDO- QUANTUM MANTIDO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- 

O atraso na entrega do imóvel, que extrapola até mesmo o prazo de 

prorrogação, caracteriza o descumprimento do contrato por parte da 

vendedora, e enseja a aplicação de multa contratual, bem como a devida 

reparação por danos materiais e morais, quantum indenizatório mantidos 

em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2- Sob o 

prisma dos princípios que regem o equilíbrio contratual, a cláusula 

contratual que estipula penalidade de forma exclusiva ao consumidor 

adquirente do bem é, sem sombra de dúvida, abusiva, na dicção do art. 

51, incisos IV e XII, do CDC. 3- Os lucros cessantes ora arguido nesta lide, 

refere-se à devolução dos valores referentes à taxa de evolução de obra, 

no caso dos autos como houve atraso na entrega do imóvel, a 

construtora/apelante deverá restituir de forma simples e não em dobro, os 

valores pagos pelo comprador, à título de taxa de evolução de obra, no 

período de atraso, conforme fundamentado em sentença. (Ap 8671/2017, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - 

PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - 

LEGALIDADE - ENTREGA DAS CHAVES - 25 MESES APÓS A 

ASSINATURA DO FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - ATRASO 

INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) - ALUGUÉIS 

- CABIMENTO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS 

MORAIS - VALOR INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO DEVIDA - CABIMENTO - 

TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica 

Federal ter atuado como agente financeiro responsável pelo financiamento 

celebrado pelo consumidor não exime a Construtora da obrigação de 

cumprir os prazos contratuais. Desse modo, o pedido de restituição da 

taxa de evolução de obra, por ser oriundo de atraso na sua conclusão, 

está inserido dentre os deveres da Construtora, visto que decorrente de 

falha na prestação dos serviços. A cláusula firmada no contrato de 

compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias para o 

término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando 

trata-se de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas. 

É excessiva a cláusula que fixa prazo de 25 meses após a assinatura do 

financiamento para entrega das chaves. É devida a reparação por lucros 

cessantes presumíveis pelo que o comprador deixou de usufruir com o 

imóvel durante o tempo da mora da vendedora (AgRg no AREsp 

748.501/RJ). A frustração do negócio pelo não recebimento no tempo e 

modo convencionados caracteriza ato ilícito e autoriza o ressarcimento 

dos danos morais. Se o valor arbitrado para a reparação dos danos 

morais não se revela adequado às especificidades da causa e está 

dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser 

majorado. Não comprovada a atitude de má-fé na cobrança da taxa de 

evolução de obra, sua restituição deve se dar na forma simples, sob pena 

de enriquecimento ilícito do consumidor.” (Ap 29076/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)

Os transtornos de cunho moral ocasionados em razão do atraso devem 

ser considerados, pois certamente causaram angústia e abalo emocional 

que ultrapassam o limite do mero aborrecimento presente na vida 

cotidiana, atingindo todo o planejamento pessoal e financeiro do 
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consumidor.

Atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado 

segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento causado, 

observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem 

como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora, fixo o dano 

moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

 Incabível, no entanto, o pedido de declaração de abusividade das 

cláusulas contratuais que estipulam o INCC – Índice Nacional da 

Construção Civil - como índice de correção monetária.

 Isso porque, a jurisprudência pátria é assente ao considerar legal a 

incidência do referido indicador durante a construção da obra, pois tem 

por exclusiva finalidade a manutenção do valor da moeda, desde que 

devidamente pactuado entre as partes, que é o caso dos autos ( p. 

109/115). Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA 

E ENTREGA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO – 

APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS - RESTIUIÇÃO DAS 

TAXAS DE CONDOMÍNIO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – COBRANÇA DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA ÍNDICE INCC - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.Por se tratar de relação jurídica de consumo, 

sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, eventuais atrasos 

na conclusão do empreendimento e entrega do imóvel por motivos de 

culpa de terceiro, integram o risco do empreendimento, sendo considerado 

pela jurisprudência como fortuito interno para fins de análise do nexo de 

causalidade entre o atraso e os danos suportados pelo consumidor 

adquirente (...).A cobrança de taxa de condomínio somente é devida a 

partir da imissão na posse, sendo o pagamento de responsabilidade da 

incorporadora antes da entrega das chaves.Para a fixação do quantum 

indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual 

seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, 

de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de 

atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes 

que lhe foram indevidamente impostos.É legal a cobrança de correção 

monetária pelo índice INCC (Índice Nacional da Construção Civil) durante o 

período de construção do imóvel. (Ap 91174/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação proposta por FABIANA 

SEVERINO DA SILVA, a fim de CONDENAR a ré GOLDFARB PDG 3 

INCOPORAÇÕES ao pagamento de DANOS MATERIAIS consistentes no 

ressarcimento das taxas pagas a título de “juros de obra”, no período 

compreendido entre 01/06/2012 a 25/04/2013 e àquelas que 

eventualmente foram cobradas no curso da demanda. Os valores 

apurados deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de vencimento de 

cada prestação.

Diante do atraso injustificado, CONDENO a ré ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS no valor equivalente a R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 

362-STJ).

Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, DEFIRO a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do 

CPC, para determinar que a ré se abstenha de efetuar a cobrança dos 

débitos denominados “C.M Repasse na Planta”, bem como de inserir o 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes, com relação aos débitos 

discutidos nos autos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 ( 

quinhentos reais).

 Considerando que a autora decaiu de parte do pedido, deverá arcar com 

o equivalente a 30% (trinta por cento) das custas e despesas 

processuais, enquanto a ré arcará com o equivalente a 70% (setenta por 

cento). Arbitro os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC, que poderão ser devidamente compensados (Súmula 

306-STJ).

Como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade 

do crédito pelo prazo de cinco anos.

 Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886025 Nr: 20538-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTARINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP, OLGA 

RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26797/SP, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - OAB:173.448/SP

 Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1108704 Nr: 14215-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ALFREDO CANESIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 829869 Nr: 35619-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLC, ANA PAULA BERNARDO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062862 Nr: 52292-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON GERALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1049998 Nr: 46419-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALES ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:OAB/SP 166349

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.REVOGO a 

liminar concedida às fls. 18/19.Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do 

CPC.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 954682 Nr: 2439-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT, LETICIA DA 

COSTA ELIAS - OAB:23120/O, MARIA MADALENA CERQUEIRA DE 

SOUZA - OAB:22924/O, MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA - 

OAB:23105/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, VALKIRYA CAMELLO LOPES - OAB:15157

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 102, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 821170 Nr: 27384-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GOMES PESSOA, MÔNICA DE PAULA 

MOTERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

de fls. 420/438, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833452 Nr: 38884-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 425/429, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1025196 Nr: 34600-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito discutido nos 

autos, na quantia de R$30,16 ( trinta reais e dezesseis centavos) e b) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ).TORNO DEFINITIVA a liminar 

concedida às fls. 39/40.Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065010 Nr: 53174-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 90/94, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 734974 Nr: 31313-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 
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GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO POCONÉ LTDA, CAROLINE 

MARTINS, VAGNER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 156/163, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 449145 Nr: 22292-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MANDRO CASTRO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, LAÍS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA - 

OAB:13.291/MT, ROBERTO ANTONIO FACCIN FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a certidão de crédito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 320170 Nr: 22221-27.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTIMISMO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9246

 Verifica-se que as partes se compuseram, sendo o acordo homologado 

pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 13680).

À fl. 13669 foi juntado comprovante de depósito do valor a ser pago à 

autora.

Assim, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

depositada, observando-se os dados bancários informados à fl. 13667.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1312222 Nr: 11446-64.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTÔNIO CALHÃO, ADRIANA REIS 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA 

SPE 018 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 A parte requerente peticionou às fls. 252/256, informando que a requerida 

descumpriu a liminar, posto que persiste em debitar de sua conta corrente 

a parcela mensal do financiamento contratado.

Diante disso, requer a majoração da multa para que a requerida cumpra a 

liminar.

Intimada da petição de fls. 252/256, a requerida manteve-se inerte acerca 

do descumprimento da liminar, apenas contestou a petição inicial sem 

manifestar os motivos específicos do descumprimento.

 Assim, necessário se faz a adoção de providência no sentido de 

solucionar o impasse apresentado.

Ante o exposto, majoro a multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), para o caso de descumprimento.

 Intime-se as requerentes, ainda, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação da contestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1088826 Nr: 5611-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CANDIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE SANTOS 

MACHADO - OAB:13.023

 Certifico e dou fé que procedi à republicação do despacho de fls. 115, 

tendo em vista que o nome do advogado da publicação de fls. 116 não 

corresponde com ao do substabelecido.

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 374069 Nr: 10534-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MURA JUNIOR, GISELE TURIBIO 

SCHUTZE MURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT

 Verifico que o perito aceitou o encargo conforme fls. 813/815.

Assim, intime-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

deposite em conta judicial o valor correspondente a 50% (cinquenta por 

cento) do custo da perícia.

Em seguida, a intimação do perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

início aos trabalhos efetivando a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Apresentado o laudo pericial. Intimem-se as partes para manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se a certidão de objeto e pés destes autos para fins de protesto.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 883362 Nr: 18806-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DELMONDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE PICORELLI, OCIMAR CARNEIRO 

DE CAMPOS, SAAFEMT - SINDICATO DOS AGENTES DE ADM. 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ENELSON ALESSANDRO 

NONATO, ROGERIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180, JACKSON F. COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 

12.009, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fl. 245, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913043 Nr: 38890-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIONEIDE ANGELICA KLEIMASCHEUESK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento 

no art. 702, §8º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIONEIDE 

ANGELICA KLEMASCHEUESK para condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor de R$ 5.200,63 (cinco mil e duzentos reais e sessenta 

e três centavos), acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% 

(um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir de 07/08/2014. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente 

demanda, fica constituído de pleno direito o título executivo judicial, 

prosseguindo-se na forma executiva (art. 702, §8º, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794411 Nr: 727-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HENRIQUE DE SOUZA, FABIO RODRIGO DE 

SOUZA RAMOS, ODIZELMA ALESSANDRA RAMOS DA SILVA, 

ASTROGILDO HENRIQUE DE SOUZA, ROSIMEIRE MARIA DA SILVA, 

EDIDEL FARIAS DA SILVA, ARNALDO ERNESTO DE SANT'ANA, OLGA 

RAMOS DE SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELZA JOSE DE ARRUDA SOUZA, 

AGRÍCOLA DE SOUZA RAMOS, REGINALDO MARQUES SOUZA RAMOS, 

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS, MARCELO MARCIO DE ARRUDA 

SOUZA, MARCIA HELENA DE ARRUDA SOUZA, ARIEL PEDRO DE 

ARRUDA SOUZA, ADELSON JOÃO DE ARRUDA SOUZA, CARMEN LUCIA 

DE ARRUDA SOUZA, ALACY HENRIQUE DE SOUZA, AMARILDA 

HENRIQUE DE SOUZA, SALVINA HENRIQUE DE SOUZA, REINALDO 

HENRIQUE DE SOUZA, DAVI HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intime-se a parte autora pessoalmente para fins de recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça visando a citação dos réus, no prazo de 5 

(cinco)dias, sob pena de extinção com fulcro no art. 485, §1º, do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766151 Nr: 18897-53.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSM, LESDS, DESDS, NDESDS, LESDS, LESDS, 

BRDS, ADSP, WESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, 

JEFERSON NEVES ALVES - OAB:6182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:, RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - OAB:12016

 Considerando a notícia de que a requerida Lenilza Espírito Santo da Sila 

veio a óbito, consoante certidão de fl. 142, a mesma deve ser substituída 

por seu respectivo espólio, representado pelo inventariante ou, já tendo 

ocorrido à partilha, deve ser substituído pelos seus herdeiros/sucessores.

Assim, intime-se a requerente para regularizar o polo passivo da presente 

demanda, para posterior prosseguimento do feito, nos termos do artigo 

313, I, do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742165 Nr: 39039-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO VIOLA, ROSANGELA OLIVEIRA DE 

ARAUJO VIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, IMOBILIÁRIA 

CATARINENSE LTDA., GEORGE SUMIWA YAMAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 Intime-se novamente a parte autora para que informe acerca do 

cumprimento do despacho de fl. 159, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905522 Nr: 33930-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY ROSA DA GUIA, REGINALDO DE FIGUEIREDO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEICULO AUTOMOTORES, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:12574/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RENATO 

JOSÉ CURY - OAB:154351/SP, THAIS GALINDO DA SILVA - 

OAB:13148/MT

 O perito foi nomeado e apresentou proposta de honorários (fls. 292/294), 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte requerida discordou quanto ao valor apresentado pelo perito (fls. 

297/299).

Na sequência manifestação do expert, defendendo os critérios utilizados 
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para a fixação do preço (fls. 304/305), reduzindo para o valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais).

 DECIDO.

A Resolução CNJ n.º 127, de 15 de março de 2011, estabelece que para 

fixar o valor dos honorários periciais o juiz deve considerar “a 

complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização 

do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as 

peculiaridades regionais”.

Atento a referidos critérios, reduzo a verba honorária, para o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e determino:

1. A intimação do perito nomeado para manifestar sobre o aceite do 

encargo, consignando que em face da parte autora ser beneficiária da 

justiça gratuita, a sua parte dos honorários periciais serão pagos ao final 

pela parte que vier sucumbir nos autos. Caso a parte sucumbida seja o 

autor, os honorários serão arcados pelo Estado e sendo o contrário, 

caberá a requerida tal ônus.

2. Em seguida a intimação do Perito para, em 15 (quinze) dias, dar início 

aos trabalhos efetivando a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Apresentada o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 733276 Nr: 29511-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA VICENCIA TIBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO GOMES BEZERRA, Claudia 

Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 Defiro o pedido de fl. 316.

Citem-se os litisconsortes para apresentarem contestação se assim 

quiserem, constando as advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875500 Nr: 13779-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI JOSÉ CARAMORI, CARZAN PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES FILHO, FABRÍCIO 

DE OLIVEIRA ALVES, RENATO DE OLIVEIRA ALVES, ADRIANA HELENA 

CRISTINA DE DEUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE OLIVEIRA ALVES 

- OAB:22.164/DF

 Consigno que ainda que seja autorizada a prova emprestada, nada 

impede a realização de nova perícia caso seja necessária.Assim, defiro o 

pedido de fls. 326/327, determinando que a parte autora junte aos autos a 

perícia realizada na ação de cobrança n.º 0002634-72.2015.827.2731, em 

trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins – TO.Após, 

manifestem-se as partes acerca da perícia, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Em seguida, conclusos. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 736267 Nr: 32686-56.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR PIRES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA GARCIA, JACÓ VALERIANO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será saneado, com a apreciação de eventuais 

preliminares e das provas pretendidas.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144898 Nr: 29568-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MIRANDA, ROSINETE SEBASTIANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 114 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, Ivanildo de Almeida - OAB:MT0025704O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11.210-A/MT

 Intimo o(a) advogado(a)Dr. Ivanildo de Almeida para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804234 Nr: 10698-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PESSANHA LOQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, JOÃO 

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LÁZARO QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, JOÃO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA - 

OAB:MG/10.907, MAURICIO LEOPOLDINO DA FONSECA - 

OAB:55.454/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, 

LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037 , SEBASTIAO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Manifeste-se a parte autora acerca da petição de fl. 454/456, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 793389 Nr: 47483-03.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VACECDLL, FAP, HP, MDANP, ADO, RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4.754, UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT, VANESSA DE OLIVEIRA CARVALHO 

NOVAIS - OAB:6801

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 756586 Nr: 8705-61.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI TRANSPORTES DE CARGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMINO TRANSPORTES LTDA E PORTO 

SECO, CONTINE E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO L. ARAÚJO - 

OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA - OAB:14658/MT, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, 

WILSON SAENS SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759063 Nr: 11341-97.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIULA APARECIDA BENTO GUTH, HENRIQUE 

SANTANA GUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYD- NÉIA COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: leticia da costa elias - 

OAB:23120/O, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15640/MT, VIVIANNE CRISTINE CALDAS - 

OAB:9826/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925745 Nr: 46976-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO TEIXEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905110 Nr: 33632-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA APARECIDA BAILLY ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GIOVANNI BARSANTI, IRC CLINICA 

MEDICA S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16.397, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13281/O, VIVIANE DE 

OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REGINATO OLIVEIRA 

LEITE - OAB:256887, SYLVIO JOSÉ DO AMARAL GOMES - 

OAB:117.093 OAB/SP

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil de 2015 a presente ação proposta por ELZA 

APARECIDA BAILLY ROMERO em face de LUCIANO GIOVANNI BARSANTI 

e IRC CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1059349 Nr: 50690-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO 

CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 856163 Nr: 58524-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CARLA FORMIGA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 842942 Nr: 46886-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KL CONECT INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746131 Nr: 43314-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE DOS SANTOS TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON FERREIRA COELHO, ANTONIO 

DÉCIO FERREIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROS LOPES - 

OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, TELMA FERNANDES DA SILVA - OAB:10589

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 721948 Nr: 17469-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLYANNA CONFESSOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 325652 Nr: 25654-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VERDÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA, GERSON 

DE ARRUDA BORGES, LOIRTON JESUS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:639/MT

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 142449 Nr: 27037-91.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

E LUBRIFICANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, TADEU TREVISAN 

BUENO - OAB:6212/MT

 Defiro o pedido de fls. 542/546.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

No mais, Defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada SANTA 

MARIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ/MF 

nº. 15.370.430/0001-72) nos órgãos de proteção ao crédito referente ao 

débito ora executado no importe de R$ 9.673,35 (nove mil seiscentos e 

setenta e três reais e trinta e cinco centavos), devendo ser expedido 

ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 517, ss).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1089918 Nr: 6135-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCANARINHO TRANSPORTE LTDA, NILTON 

ALVES DE PAULA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 59/60.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 792234 Nr: 46331-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elenita egina de assunçao 

carvalho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 Defiro o pedido de fls. 627/verso.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 365487 Nr: 3420-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT CORPORATION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXMAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ANTONIO JOSE MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO M. DE OLIVEIRA 

SOARES - OAB:23.604/DF, YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES 

CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PRUDENTE 

ROMUALDO - OAB:143813/SP, NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643-O

 Defiro o pedido de fl. 270.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811106 Nr: 17606-81.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PESSANHA LOQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, 

LÁZARO QUEIROZ BORGES, JOÃO BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOULART PIMENTA - 

OAB:MG/70.453, JOÃO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA - 

OAB:MG/10.907, MARCIO ROGERIO SANTANA - OAB:16220/MT, 

MAURICIO LEOPOLDINO DA FONSECA - OAB:55.454/MG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - 

OAB:83492 , JOSÉ TEOPHILO FLEURY NETTO - OAB:OAB/SP 10.784, 

LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8.616/MT

 O perito foi nomeado e apresentou proposta de honorários (fls. 201/205), 

no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

A parte autora apresentou impugnação aos honorários periciais (fls. 

208/210), bem como reiterou manifestação expressa do juízo sobre o 

pedido de justiça gratuita.

Sobre o pedido de justiça gratuita, consoante se infere do despacho de fl. 

190, restou deferido pelo juízo, tanto que o perito concordou em receber 

os honorários ao final do processo.

No que diz respeito aos honorários periciais, estes possuem valor 

razoável e guardam proporcionalidade com o objeto da causa, porque o 

trabalho apresentado não é tão simples, pois, demonstra a especialização 

e a correção do profissional nomeado.

O perito como auxiliar da Justiça, deve ser remunerado condignamente, 

para que possa continuar a merecer a confiança do Juízo e também das 

partes.

Sobre a fixação dos honorários periciais, calha transcrever a seguinte 

lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

“O CPC não estabelece um procedimento para fixação dos honorários 

periciais. Na prática forense, observa-se que esse arbitramento se dá 

previamente, antes mesmo da nomeação do perito. Requerida a prova 

pericial, antes de mais nada, o juiz deve consultar o especialista de sua 

confiança para que ofereça uma proposta de honorários periciais – 

levando em conta a complexidade e o objeto da perícia. As partes serão 

ouvidas. Concordando, prevalece o valor sugerido pelo perito; 

discordando, uma delas que seja, cabe ao juiz estipular um valor razoável, 

que atenda minimamente aos interesses de todos os envolvidos – partes e 

perito.”

Assim, homologo a proposta de honorários de fls. 201/205 de R$ 

144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Intime-se o perito para designar data para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se as partes e os assistentes técnicos, por seus procuradores.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1339793 Nr: 17770-70.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOPIL BORRACHARIA E PLÁSTICO 

INDUSTRIAL LTDA, IBC INDUSTRIAL BOPIL DE CALÇADOS, CLOVIS 

VICINO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 Apense-se aos autos sob o nº. 14747-05.2007.811.0041 – Cód. 303658.

A parte autora requer a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do 

referido benefício.

 Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1324788 Nr: 14499-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA FERRER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA, JOSÉ BATISTA 

CORRÊA FERRER, AULICA MARQUES FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534

 Apense-se aos autos sob o nº. 23836-86.2006.811.0041 – Cód. 266076.

Após, conclusos.

Cumpra-se .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1051480 Nr: 47150-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRIDI KEYKA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data desta sentença.Torno definitiva a liminar concedida às fls. 

62/63.Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922133 Nr: 44651-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 444508-2/2018 no 

valor de R$ 75,996,00 e nº 444505-8/2018 no valor de R$ 7.493,97.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 791780 Nr: 45865-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:MT 19797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 444520-1/2018 no 

valor de R$ 3.022,68.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 831628 Nr: 37278-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINALDO FLÁVIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAOA DO BRASIL MONTADORA DE 

VEÍCULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B/ 

SP, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, 

TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075686 Nr: 57784-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENDSS, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME JANGADAS S/A, V. M. TONDIN 

TRANSPORTES, BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, MARCELL 

TONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA - 

OAB:20396/O, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, ELSON DUQUE DOS SANTOS - OAB:MT/14.234, 

ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234 / MT, MURILLO BARROS 

DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as parte denunciada Bradesco auto/re 

Cia de Seguros, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para manifestarem sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 705/725, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861176 Nr: 2668-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CRISTIANE MELCHIOR, JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED SÃO PAULO - COOPERTIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZORTÉA ANTUNES - 

OAB:17.001/MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ - 

OAB:7216/MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - OAB:17.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JEBER 

JUABRE JUNIOR - OAB:122143, JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - 

OAB:136837, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:3418-A/MT, LUIZ CARLOS GALVÃO DE BARROS - OAB:21650-SP, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173351/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 25/01/2019, às 08:30 horas, realizar-se a na sala 02 de pericias 

médicas no 1º andar do TRT23 os trabalhos periciais, ficando intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação, conforme petição de fls. 1971.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 728104 Nr: 24014-59.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA PIMENTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16.290/MT, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029/SP, 

RICARDO MARTINEZ - OAB:149.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para o fim de DECLARAR constituída SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, sobre 

a área descrita na inicial e laudo de fls. 182/207 em favor da parte autora, 

mediante o pagamento de indenização no importe de R$ 12.188,94 (doze 

mil cento e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), valor a ser 

acrescido de juros compensatórios de 6% ao ano desde a data da imissão 

provisória na posse (Súmulas 56/70/113 do STJ), e de correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da emissão do laudo pericial, ambos incidentes 

sobre a diferença entre o valor depositado previamente (fls. 62) e a 

quantia ora fixada.Infere-se que a parte autora já realizou o depósito da 

diferença à fl. 225, podendo ser expedido alvará em favor da ré, a qual 

deverá oferecer dados bancários para tanto.Expeça-se mandado de 

averbação para o Serviço Notarial respectivo, para registro da servidão 

administrativa, em conformidade com a exigência estabelecida pelo art. 

167, inciso I, item 6, da Lei dos Registros Públicos, incumbindo à parte 

autora adimplir os emolumentos cartorários correspondentes.Face à 

sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 

5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização ora fixada, 

nos termos do art. 27, § 1º, e 30 do Decreto-lei n.º 3.365/41, importância 

que deve ser acrescida de correção pelo INPC, a partir desta data (Súmula 

617/STF), sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor 

dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 cc 86, do 

CPC).Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1036801 Nr: 39964-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO DE FREITAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, MB 

ENGENHARIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062300 Nr: 52056-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDINEIA OLIVEIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA VEICULOS LTDA, GENERAL 

MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/SP 

297.608, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 19/11/2018, às 09:00 horas, realizar-se a nas instalações da 

Gramarca Veículos Ltda, os trabalhos periciais, ficando intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação, conforme petição de fls. 177.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 451540 Nr: 23795-80.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS, ALFINA FERREIRA 

DOS SANTOS, ILZA TEODORICA DOS SANTOS, MARIA BOM DESPACHO 

DOS SANTOS, INÊS AUXILIADORA DE DEUS, IRINEU FERREIRA DOS 

SANTOS, ROSA LIMA FERREIRA DOS SANTOS, CARLINA DOS SANTOS 

CRUZ, ANA ROSA SANTOS CORREA, ROSINEY DAS GRAÇAS SANTOS 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMITILA COSTA DE ARRUDA, ABELARDO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO - OAB:11.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - 

OAB:14.611/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 370/374, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1016938 Nr: 30539-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL 8 DE ABRIL, ZILDA 

FERDINANDO BIAZOTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINETE ERNESTINA DA SILVA PAGLIAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS 

- OAB:16.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 146, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 710257 Nr: 3195-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SIDNEY BENEDITO NUNES, EVANILDO 

AUGUSTO NUNES, CLEUTA FORTE DALTRO NASCIMENTO, OSMÁRIO 

FORTE DALTRO, OSCEMÁRIO FORTE DALTRO, OSVALDINO FORTE 

DALTRO, ODOVALDI FORTE DALTRO, CLEIDE MARIA DALTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Beralberto da Silva, Lelis Santim Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 445, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 781103 Nr: 34680-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUGÊNIO DE ANDRADE J. RODRIGUES, 

DESIGNER VEICULOS E IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:16237, ALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - OAB:11293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678

 Defiro o pedido de inclusão do nome das partes executadas DESIGNER 

VEÍCULOS (CNPJ nº. 04.045.806/0001-57) e JOSÉ EUGENIO DE ANDRADE 

JACOB RODRIGUES ( CPF n° 033.087.676-78) nos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito ora executado no importe de R$ 13.590,24 

(treze mil quinhentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), devendo 

ser expedido ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, 

art. 517 e art. 782, § 3°), bem como a expedição de certidão de dívida para 

protesto no cartório competente.

Consigno que cabe a parte reclamante retirar a certidão em cartório.

Intime-se a parte autora para especificar os bens a serem penhorados.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1170570 Nr: 40445-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PICHININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED REGIONAL MARINGÁ - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED MAIS SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PICHININ PEREIRA - 

OAB:12932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - 

OAB:52.665/PR, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 361, no valor de R$ 3.500,00, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1171426 Nr: 40757-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAWANA DRESIK FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET ILKA BRANDÃO, ILKA IZABEL 

BRANDÃO ESPINDOLA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO 

LOUREIRO - OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 06/12/2018, às 09:30 horas, realizar-se a na rua Leonel Hugueney, 

nº 244, bairro Loteamento Beira Rio, os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 
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referida designação, conforme petição de fls. 137.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120342 Nr: 18928-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR CONCEIÇÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MS/15.155-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 382/401, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 723551 Nr: 19150-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEINZ KRUEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743/MT, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

de fls. 332/343, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1115638 Nr: 16886-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA DE LIMA SANTOS, DIEGO TENÓRIO DOS 

SANTOS, BRUNO GOMES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ I - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18002-A, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls., no valor de R$ 4.950,00, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921415 Nr: 44269-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

LUCIANA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS LUIZ DA SILVA, VALDELICE 

DELMONDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO SILVEIRA BUENO - 

OAB:16392/GO

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836249 Nr: 41261-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TAQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICLEIDE CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DIAS - OAB:12.557, 

HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15.283, RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1024864 Nr: 34233-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OATOMO GERMANO CANAVARROS 

BERNADINO, ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, DARIUS CANAVARROS PALMA - OAB:7.178B, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 173985 Nr: 22406-70.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA, JOSEMAR HONÓRIO 

BARRETO JUNIOR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILLENE MARIA SIQUEIRA LEMES, SIMONE DE 

SIQUEIRA LEMES, JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA NETO, JOSÉ ALMIR 

ADENA, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES 

LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

AUGUSTO CESAR REGIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSEMAR HONORIO 

BARRETO JUNIOR - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ALUISIO FABIANO MEIRA - OAB:0634/MT, EMILIA 

MARIANE GONZALEZ GARCIA - OAB:12324, FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, JANAINA PEREIRA VILAGRA RIBEIRO - OAB:13677, 

JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT, 

JUAREZ ROGÉRIO FELIX - OAB:94.439/SP, KARINE GOMES RIBEIRO - 
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OAB:7.263/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229, 

PATRICIA DA SILVA LARA CASTRILLON - OAB:8544/MT, SALVADOR 

POMPEO DE BARROS FILHO - OAB:, TELMA MARIA RIBEIRO PREZA - 

OAB:4396/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte Exequente FLAVIO JOSÉ 

FERREIRA E JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR, para manifestar 

sobre a petição de fls. 2495/2497, no prazo de 10 (dez) dias; INTIMO a 

parte exequente JOAQUIM FELIPE SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUY, via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação de fls. 

2498/2505, no prazo de 15 (quinze) dias; INTIMO a parte exequente 

FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN, via Diário Eletrônico, para 

manifestar sobre a impugnação de fls. 2506/2514, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 26770 Nr: 33102-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FÁTIMA ALBERTASSI 

SAGIORATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Defiro o pedido de fls. 194/195.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737456 Nr: 33958-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, PAULO 

ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA - OAB:10.020/MT

 Tendo em vista que o acordo apresentado à p.327/328 é cópia, 

intimem-se as partes para que apresentem a via original ou ratifiquem os 

seus termos, em 03 dias.

 Após, concluso para homologação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 316418 Nr: 20114-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITO FRÓES OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA - 

OAB:8.764/MT, HEITOR CORREA DA ROCHA - OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, LISBEL JORGE DE OLIVEIRA - OAB:160701, 

LUCIMARA FERRO MELHADO - OAB:176931/SP, LUIZ OTÁVIO 

BERTOZO REIS - OAB:3038/MT

 Defiro o pedido de fls. 540/541.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1147595 Nr: 30659-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE DE CARVALHO CAFFER, IDEALE NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA ME, EDERSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT, VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 92.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 824857 Nr: 30896-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCOTCH STORE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROKER LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BANCO 

SAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Expeça-se alvará no valor de R$ 4.427,01 (quatro mil quatrocentos e vinte 

e sete reais e um centavo), observando-se os dados bancários indicados 

às fls. 194.

No mais, defiro o pedido de fls. 200/201.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1041006 Nr: 42093-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN PET FOODS LICENSEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, VANESSA VILARINO LOUZADA - 

OAB:215.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Defiro o pedido de fls. 165/166.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.
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 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 812435 Nr: 18927-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B DE SOUZA VEICULOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 124/128.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD, RENAJUD e INFOJUD 

em relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Quanto ao RENAJUD, deixo de inserir restrição judicial, uma vez que o 

veiculo possui alienação fiduciária nos termos do art. 7° do Decreto-Lei n° 

911/69.

Com relação ao extrato do INFOJUD, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada, consoante previsão das normas de sigilo da 

CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 829891 Nr: 35642-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214-B, VANIA FATIMA VIAN - OAB:54154

 Defiro o pedido de consulta INFOJUD, o qual restou infrutifero, consoante 

extratos em anexo.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 357326 Nr: 27683-28.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA MARIA DE MATOS, ANTONIO LEITE DE 

MORAES, BENEDITO LEMES, BERNARDINA DEODATA GONÇALVES, 

CECILIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA, CELINA MEDRADE VIEIRA, CELSO DE 

ALMEIDA, JOAO AMERICO DOS SANTOS, JOAO FRANZIN, JOSÉ 

MACHADO DE OLIVEIRA, JOSEFA LUIZA DE LIMA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676, ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - OAB:27215/SP, NELSON 

LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, Rosangela Dias Guerreiro - 

OAB:48812/RJ, VIVIANE AGUIAR - OAB:77634/MG

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 447284 Nr: 21272-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CONDOMINIOS VILLLAGE DAS 

AMERICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 Defiro o pedido de fl.470.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD, RENAJUD e INFOJUD 

em relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Com relação ao extrato do INFOJUD, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada, consoante previsão das normas de sigilo da 

CNGC.

Perante a existência de restrições judiciais anteriores, deixo de inserir 

restrição RENAJUD.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811529 Nr: 18018-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA COMERCIO DE GAS LTDA ME, 

JOAMILTON CARLOS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Defiro o pedido de fl. 116.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1127498 Nr: 21955-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO FM MORENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY SHOW BAR LTDA, OMALY 

RODRIGUES PORTELA FRAGA WANDERLEY, ADRIANE MAIA 
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WANDERLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:OAB/MT 2.915, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 88/90.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 855516 Nr: 57945-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JACINTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ANDRADE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764172 Nr: 16806-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOABE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171 OAB/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 6.660

 Defiro o pedido de fl. 291/verso.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 776189 Nr: 29484-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRUDENTE TRATOR COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11665

 Defiro o pedido de fl. 152.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033963-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033963-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELIO FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Celio Ferreira dos Santos, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 07/07/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 11854560. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa, ausência de pedido administrativo e 

ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14008645. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 07/07/2015. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 14008645, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

10578018 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 
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sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10578018. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 07/07/2015. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 10578018), bem como laudo 

pericial (ID 14008645). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 07/07/2015, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14008645, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 07/07/2015 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 17 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033769-80.2017.8.11.0041
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ALEKSANDRO LIMA SANTOS (AUTOR(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033769-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEKSANDRO LIMA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Aleksandro Lima Santos, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 09/06/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 11854514. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 14006898. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 09/06/2017. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 14006898, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 
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jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

10554790. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III - Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

10554790 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de extinção do processo para 

regularização do requerimento administrativo vai de encontro à celeridade 

processual, tendo em vista que todas as provas já foram produzidas sob 

o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a perícia médica. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 09/06/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 10554790), bem como laudo 

pericial (ID 14006898). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 09/06/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14006898, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada 

em 52.50% (cinquenta e dois ponto cinquenta por cento). Da análise da 

tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente 

da mobilidade de um segmento da coluna, o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a 

quantia de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

09/06/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

17 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005139-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILDARIO SILVA PEREIRA GEMEOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Gildario Silva Pereira Gemeos em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

18/09/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, exceção de incompetência, ausência 

de pedido administrativo. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir da contestação apresentada. Em 

decisão de ID 10615116 foi ordenada a realização da perícia, sendo que a 

parte autora não compareceu na data e horário agendado, prejudicando a 

sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 
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que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Requisito para fixação de foro 

- Exceção de incompetência Alega a ré que não foi acostados nos autos 

comprovante de residência da parte autora, e que por isso, não há 

documentos comprobatórios para fixação de foro de competência. 

Sustenta-se, ainda, na alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso 

V, e parágrafo único do CPC, tais dispositivos estabelecem a competência 

do domicílio do autor ou do local do fato. Ocorre que o autor juntou nos 

autos declaração de residência em ID 4932061, ademais, optou pelo foro 

do domicílio da ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. 

Vê-se, portanto, que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo 

contrário, a regra geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme 

lição de Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 

2007, São Paulo:Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro 

comum tem por fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse 

lugar o réu poderá mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de 

deslocar-se, se for o caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). E continua, na 

página 213, ao discorrer sobre as regras de competência especiais: “... as 

ações previstas nos dispositivos legais poderão ser também propostas, a 

critério do autor, no domicílio do réu, o qual não poderá alegar prejuízo 

porque ficou beneficiado pela escolha do autor.” Vê-se, portanto, que falta 

interesse à excipiente em invocar a incompetência, diante do fato de ser 

beneficiada pela renúncia do foro privilegiado pelo autor da demanda. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. II- Mérito. Pretende 

a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data 

de 18/09/2015. No caso em exame, no que tange à percepção dos valores 

atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não 

comprovou a ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro 

noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, 

a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Note-se que foi agendada data e horário para realização da perícia, que 

somente não se realizou em face da ausência da parte autora ID 

14011899. Assim, considerando que não restou demonstrados nos autos 

o nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, 

não se verifica a condição para ser paga a indenização decorrente do 

seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a 

relação entre o acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido 

formulado na inicial se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 17 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029878-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA RÉU: VIVO S.A. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA em face de EMPRESA 

OPERADORA VIVO S/A. Alega a reclamante que foi furtada no 

estacionamento de uma farmácia, sendo que foi subtraído seu notebook, 

HD externo e sua bolsa. Afirma que recebeu notificação em sua conta de 

e-mail de um acesso com IP diverso dos locais onde costumava acessar 

sua conta. Referido acesso foi realizado por intermédio do sistema de 

fornecimento de internet da operadora VIVO. Assim, requestou para que a 

reclamada forneça a localização precisa do endereço do IP. Em seguida, 

as partes realizaram acordo junto ao ID n. 10546827, na qual a ré se 

propôs a fornecer os dados mediante autorização judicial. Pois bem. O 

artigo 22 da Lei 12.96514 (Marco Civil da Internet) dispõe acerca da 

exibição de registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet, 

conforme segue, in verbis: Art. 22. A parte interessada poderá, com o 

propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou 

penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao 

responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de 

registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem 

prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob 

pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - 

justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de 

investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os 

registros. Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à 

garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo 

determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de 

registro. No caso dos autos, tem-se que a autora teve seus objetos 

furtados, sendo que houve o acesso ao seu e-mail de um IP 

desconhecido. Tal fato leva a crer que terceiros estão tendo acesso aos 

seus dados, inclusive, podendo utilizar para fins ilícitos, sem falar que a 

identificação precisa do IP poderá acarretar a descoberta da autoria da 

pessoa que praticou o furto dos objetos da autora. Denota-se que no 

acordo possui o nº do IP, data e horário da ocorrência, de forma que não 

se estará fazendo uma busca aleatória de usuários, cumprindo os 

requisitos elencados no dispositivo citado acima. Assim, não havendo 

qualquer vício que pudesse macular o acordo, a sua homologação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado no ID n. 10546827 e, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, autorizo a quebra de sigilo de dados cadastrais do usuário 

do IP 177.132.240.79, nos parâmetros 02/08/2017 – 23:17 – GMT – 04:00, 

devendo a ré fornecer tais informações no prazo de 10 (dez) dias, 

observando tratar-se de operação sigilosa. Honorários advocatícios e 

custas na forma acordada. Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito 

com as devidas baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 18 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006775-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA LACERDA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1006775-15.2017.8.11.0041 AUTOR: 

OSCARLINA LACERDA FIGUEIREDO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14431326. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027102-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

HENRIQUE RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027102-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HENRIQUE RODRIGUES DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Henrique Rodrigues de Amorim, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13/04/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 11463950. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, defeito na 

representação processual, ausência de documentos no requerimento na 

esfera administrativa, ausência de pedido administrativo, princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral e ausência de documentos 

essenciais á regulação do sinistro. No mérito, aduz que o nexo causal não 

está comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso 

a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13447404. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 13/04/2017. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 13447404, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

defeito na representação processual – analfabeto – exigência de 

procuração por instrumento público Em sede de preliminar alegou a 

requerida defeito na representação processual considerando que a parte 

autora é uma pessoa não alfabetizada e a outorga de poderes de 

representação deveria ser feita por meio de instrumento público, por 

consequência, pugna pela regularização da representação sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Pois bem, o art. 595 do Código Civil não 

exige procuração por instrumento público para constituição de advogado 

aos autos, nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PESSOA ANALFABETA. EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA NECESSIDADE DE INSTRUMENTO DE 

REPRESENTAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE. RESPEITO DO ARTIGO 

595 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Não se discute que o analfabeto tem sua 

capacidade negocial reduzida, todavia, a lei não exige procuração pública 

para que possa constituir advogado. 2. Hipótese em que a procuração ad 

judicia foi assinada a rogo. 3. Recurso provido. (TJ-MA – APL: 

0442392015 MA 0001077-03.2014.8.10.0098 – Relator: Des. Lourival de 

Jesus Serejo Sousa, Data de Julgamento: 29/10/2015 – TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL – Data de Publicação: 03/11/2015). Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Do requerimento Administrativo perante à 

Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos 

verifico que o autor juntou em ID 9686365 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 9686365. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. V – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. VI - Da ausência de 

documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada os 

documentos pessoais do requerente que contém os documentos RG E 

CPF, por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do 

mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 13/04/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 9686357), bem como laudo 

pericial (ID 13447404). Certo o direito a indenização, passo a análise de 
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sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 13/04/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13447404, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada 

em 17.50% (dezessete eponto cinquenta por cento). Da análise da tabela 

de percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros superiores, o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 13/04/2017 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001189-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

KLEVERSON RIBEIRO FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001189-60.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004154-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE GONCALVES DIAS (AUTOR(A))

ELINEIA DE ANDRADE (AUTOR(A))

CARLOS MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA BARBOSA (AUTOR(A))

LOURDES JOSAFA SAMPAIO (AUTOR(A))

SUELI APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JORGE MASSANOLI TOGUTI (AUTOR(A))

CRISTINA FRANCISCHINI (AUTOR(A))

GILBERTO BARBOSA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

SIRLEI BARBOSA (AUTOR(A))

ANA NOCHI (AUTOR(A))

CECILIA GOMES MARTINS (AUTOR(A))

MARIA SEVERINA DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004154-11.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016553-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO (AUTOR(A))

JEFFERSON NUNES FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016553-72.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033124-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO (ADVOGADO(A))

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

BARBARA DO CARMO SPOSITO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033124-21.2018.8.11.0041. 

Considerando as razões e fundamentos já expostos, mantenho a decisão 

constante do ID 15901804. Defiro a emenda à inicial. Promova-se a 

inclusão de Arilson Costa de Arruda e Fares Hamed Abouzeis Fares no 

polo passivo da demanda. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002476-58.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015269-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NATALIA VIEIRA ALVES DE PINHO (AUTOR(A))

UBIRANI GUIMARAES DE PINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VICTOR PEREIRA GAIVA (RÉU)

VINICIUS GAHYVA MARTINS (RÉU)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOCIMARA MOCHI JORGE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015269-29.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar as contestações apresentadas, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Isabela Mattoso 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015632-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDINEIA ROSALHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

GIZA HELENA COELHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015632-16.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015881-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015881-64.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 14794904, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

19 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016908-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ (ADVOGADO(A))

REGINALDO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016908-82.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015668-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISAR NAVAS CARVALHO (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015668-58.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031550-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL LUIZ ESPERA (ADVOGADO(A))

CRISTINA SAYURI MATSUBARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031550-60.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, carteira de trabalho e 

previdência social, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031652-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HENRIQUELE BARBOSA CAMELO (EMBARGANTE)

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR LEGRAMANTI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031652-82.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. Os 

documentos apresentados para comprovação da alegada hipossuficiência 

são controversos, vez que os valores percebidos são variados, além de 

desatualizados, e ilegíveis, conforme se verifica dos autos. Dessa forma, 

nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para que, no prazo de 15 dias, 

traga aos autos documentação comprobatória, legível e atualizada, de que 

faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três 

últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Após, retornem-me os autos concluso. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031891-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

JOSE GERVASIO DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031891-86.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031914-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031914-32.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia da carteira de 

trabalho e previdência social, dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035268-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METARLUGICA SP GAS EIRELLI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035268-65.2018.8.11.0041 DESPACHO Não há 

pedido de Justiça Gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de outubro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008970-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

APARECIDO MORAIS DA SILVA (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008970-36.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de outubro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022210-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

CARLA FRANCO ZANNINI (ADVOGADO(A))

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (RÉU)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022210-29.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar as contestações apresentadas, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Isbaela Mattoso 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000596-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DIETETICA LTDA (EXEQUENTE)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000596-31.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 16007878, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019139-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (AUTOR(A))

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019139-19.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 16036679, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034472-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

SUELEN DE ALENCAR E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 (RÉU)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034472-11.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte requerida para manifestar sobre a petição de ID 15793669 e ss, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Lygia 

Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017607-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE APARECIDO DE FRANCA E SILVA (AUTOR(A))

P. G. D. F. (AUTOR(A))

CRISTIANE DA SILVA DAMACENO (AUTOR(A))

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017607-73.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015708-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS (ADVOGADO(A))

PANTANAL PNEUS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015708-74.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1119461 Nr: 18537-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOSTENES VERISSIMO DOS REIS, MARIA ROSA DE 

SOUZA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA. - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Trata-se de ação declaratório de descumprimento contratual com 

indenização por danos materiais e morais proposta por Sostenes 

Veríssimo dos Reis e Maria Rosa de Souza Reis contra MRV Prime Parque 

da Chapada INC SPE Ltda., já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram através da Central de Conciliação e 

apresentaram os termos do acordo para homologação (p.136/139).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 746592 Nr: 43805-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por José Matias de Almeida 

contra Bradesco Seguros S.A, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.77/82).

 Comprovante de cumprimento do acordo à p. 83/84.

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, e extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1127890 Nr: 22106-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CESAR LARA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 14.853, VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:9430/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16.846 A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859

 Intimem-se as partes para que ratifiquem os termos do acordo 

apresentado, eis que se trata de cópia.

 Após, concluso para homologação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 944636 Nr: 57231-88.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SALATIEL DA SILVA CRUZ, BRENO TEIXEIRA 

DA CRUZ, PAULO RICARDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente 

de acidente de trânsito com pedido de liminar movida por Neuza Salatiel da 

Silva Cruz, Breno Teixeira da Cruz e Paulo Ricardo da Cruz contra 

Aristides de Arruda, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação e suspensão até o integral cumprimento da obrigação 

(p.210/213).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC e 

SUSPENDO o feito até o integral cumprimento do acordo.

 Custas e despesas processuais pelo réu. Honorários na forma pactuada.

 Decorrido o prazo de suspensão sem informação de inadimplemento, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033384 Nr: 38304-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - 

OAB:21848/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, Lucas 

Pinheiro Ciriaco - OAB:21182/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Certifico que, compulsando os autos, denoto que a publicação da 

sentença de fl. 100 foi direcionada somente à parte autora.

Desta forma, procedo à republicação do referido despacho, 

encaminhando intimação à parte requerida:

"Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 713022 Nr: 6348-45.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DIAS NUNES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMO GNOATTO - OAB:4941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Certifico que, nos termos do art.482,VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para manifestar acerca do 

ofício juntados às fls.200/206, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1115890 Nr: 16972-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C J CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 461439 Nr: 30394-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYLA ALICES PEDROSO DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Processo nº 30394-35.2010.811.0041

Código 461439

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Thayla Alices 

Pedroso de Oliveira Castro em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico. Assim promovam-se as devidas anotações, na capa 

autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 118767 Nr: 7525-25.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIÁRIO FRIGIER DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/CE 16.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918725 Nr: 42544-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MOREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946538 Nr: 58339-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SEMELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1164391 Nr: 37712-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO VENTURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 439407 Nr: 16414-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL PRIMEIRA 

- CIRCUNSCRIÇAO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NACERE BADRE, ALBERTINA 

FERREIRA BADRE, SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL DE JUARA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8888

 Processo nº 16414-21.2010.811.0041

Código 439407

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Segundo Serviço 

Notarial e Registral Primeira – Circunscrição de Cuiabá-MT em face de 

Espolio de Nacere Badre representado por Albertina Ferreira Badre. Assim 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 818822 Nr: 25130-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO BANDEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DA SILVA ALVES - 

OAB:19.155 MT

 Processo nº 25130-32.2013.811.0041

Código 818822

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Celio Bandeira de 

Amorim em face de Sisan Engenharia Ltda. Assim promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.
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 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897231 Nr: 27734-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ANTÔNIO DAL BELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIDORA DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ROBERTO A. FACCHIN FILHO - OAB:13947-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169

 Processo nº 27734-29.2014.811.0041

Código 897231

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Flavio Antonio Dal 

Bello Junior em face de Dismobras Imp. Exp. e Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A. Assim promovam-se as devidas anotações, na 

capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1067207 Nr: 54149-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 54149-15.2015.811.0041

 Código 1067207

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime – se o credor para se manifestar sobre o pagamento da 

condenação (p. 133/136), em 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 729611 Nr: 25628-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÉRIO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTRUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16.250/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 Processo n° 25628-02.2011.811.0041

Código 729611

Vistos e etc.

 Tendo em vista que as assinaturas dos advogados da parte exequente é 

cópia, intime-se para, em 10 dias, ratificar os termos do acordo de p. 

530/532.

Em seguida, concluso para homologação.

Cuiabá 17 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 25314 Nr: 5907-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ UNEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 5907-69.2008.811.0041

Código 25314

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Televisão Centro 

América Ltda em face de União Educacional de Cuiabá S/C. Assim 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).
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Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915171 Nr: 40301-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE FRASSON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME BROWN DA MAIA PITHON 

- OAB:8406 OAB/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:6.314, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015 julgo improcedentes os embargos monitórios e constituo de 

pleno direito em título executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda do 

inadimplemento da quantia de R$ 5.239,43, conforme as notas fiscais 

apresentadas às p. 12/29. O valor deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento e acrescido de juros de 1% a partir da 

citação.Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte 

Especial do NCPC, Livro I, Título II, Capítulo III (cumprimento de sentença). 

Condeno a ré/embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC, entretanto a verba ficará suspensa, eis que DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita a embargante/ré. Expeça-se o necessário.P. 

I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 405379 Nr: 36954-27.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FELTRIM DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 36954-27.2009.811.0041

Código: 405379

Vistos e etc.

A presente ação foi extinta e a decisão confirmada pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça.

A certidão de transito em julgado já está acostada a p.381

Assim, arquivem-se os presentes autos, conforme determinado na 

sentença de p. 349/351.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 782264 Nr: 35898-51.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO BOEIRA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 35898-51.2012.811.0041

Código: 782264

Vistos e etc.

 Em atendimento ao princípio da cooperação, defiro o pedido de busca de 

endereço em nome da ré e de seus sócios.

 Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA 

FEDERAL, DETRAN e TRE-MT.

Cite-se o réu na pessoa dos seus sócios (endereços anexos) nos termos 

da decisão de p.148, por oficial de justiça nos endereços encontrados 

nesta comarca e pelos correios naqueles encontrados em comarcas 

distintas.

Intime-se o autor para que viabilize a citação do réu em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito por ausência de condição da ação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 360727 Nr: 30711-04.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação de rescisão contratual 

c/c reintegração de posse e indenização proposta por Haspa Habilitação 

São Paulo Imobiliária S/A contra Antônio de Oliveira Lima, para RESCINDIR 

o contrato e CONDENAR o réu a restituir o imóvel à autora, 

voluntariamente, no prazo de 30 dias após a data da publicação da 

presente sentença, sob pena de reintegração possessória. A restituição, 

todavia, fica condicionada à devolução do valor atualizado das prestações 

pagas pelo réu, com correção monetária pelo INPC a partir de cada 

pagamento, valor do qual, deve ser abatido (compensado) o valor devido a 

título de indenização pela efetiva e plena ocupação do imóvel desde o 

inadimplemento e até a data da efetiva desocupação e restituição, 

devendo o valor mensal indenizatório corresponder a R$ 100,00 (cem 

reais).Diante da reciprocidade de sucumbência, custas pro rata. Arbitro 

honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC, sendo que a verba devida pelo réu ficará suspensa por 05 (cinco) 

anos, eis que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832824 Nr: 38388-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO R. FIGUEIREDO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido desta ação declaratória de 

inexigibilidade de título c/c cancelamento de protesto indevido c/c 

indenização por dano moral proposta por Beatriz Silva de Carvalho em 

desfavor de Luciano R. Figueiredo – ME (Cesta Básica Empório) apenas 
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para DECLARAR a inexigibilidade do cheque n° 000040, agencia 4205, 

conta corrente 166235-0 da Cooperativa Unicred.Confirmo a liminar de p. 

32/33.Diante da reciprocidade de sucumbência, custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais pro rata e que arbitro em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714256 Nr: 9012-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIÁRIO FRIGIER DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de 

despejo cumulada com cobrança proposta por Celso José Hoffmann 

contra Transporte Rodoviário Frigier da Amazônia LTDA, a fim de 

DECLARAR extinta a obrigação firmada pelas partes em 01/01/200, e 

decorrente do contrato de locação comercial de p.10/13.Custas pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 711755 Nr: 4823-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIÁRIO FRIGIER DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Processo n° 4823-28.2011.811.0041

Código 711755

Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que apresente planilha atualizada.

Em seguida, concluso para analise do pedido de penhora.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 703374 Nr: 37996-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEU BONICONTRO, NORMA SUELI DAS 

NEVES BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 37996-77.2010.811.0041 - Código 703374

 Vistos e etc.

 Indefiro o pedido de busca de bens, vez que em nome de terceiro.

Outrossim, indefiro a inclusão do terceiro adquirente na demanda, vez que 

há incompatibilidade do pedido para com o procedimento.

Compulsando os autos verifico que, malgrado a penhora realizada à p. 94, 

não fora realizada, até o presente momento, sua averbação à margem das 

matrículas dos imóveis.

 Intime-se o exequente para que promova a averbação da penhora à 

margem das matrículas dos imóveis n. 13.119, 13.120 e 13.121, 

registrados no Primeiro Ofício da Comarca de Sinop-MT, nos termos do art. 

844 do CPC.

Cumprida a determinação acima, intime-se o exequente para comprovar a 

distribuição da carta precatória de avaliação dos imóveis.

Certifique-se se os executados se manifestaram quanto à petição de p. 

196/201.

Expeça-se o necessário.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1330835 Nr: 15803-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 Processo nº.15803-87.2018.811.0041 - Código 1330835

Vistos e etc.

Trata-se de embargos de terceiro opostos pela Companhia Energética 

Sinop S.A. em desfavor de Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo 

LTDA.

Considerando que o embargado está devidamente representado nos autos 

de execução em apenso, promova-se, nestes autos, a regularização da 

representação processual do mesmo, cadastrando seus patronos.

 Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para que conteste a 

presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo 

único do art. 683 do CPC.

Apresentada a contestação, intime-se o embargante para que, querendo, 

impugne-a, nos termos do art. 350 do CPC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 363831 Nr: 819-16.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO VICENTE NETO, E. A. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, 

ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DE MATO 

GROSSO, JORAIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, 

LUIZ AUGUSTO PIRES CESÁRIO - OAB:2090, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos desta ação de reparação civil por 

danos morais e materiais proposta por ARNALDO VICENTE NETO e ELIABE 

ARNALDO SILVA para CONDENAR SOLIDARIAMENTE os réus RICARDO 

AUGUSTO MARCEDO DE CARVALHO, HOSPITAL DOS MILITARES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE 
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DOS MILITARES DE MATO GROSSO ao pagamento de:1.Indenização por 

DANOS MORAIS em favor de ARNALDO VICENTE NETO, no valor de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ);2.Indenização por DANOS 

MORAIS em favor de ELIABE ARNALDO SILVA, no valor de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ);3.Indenização por DANOS 

MATERIAIS consistentes na reparação dos gastos advindos do 

falecimento de Selma Alves da Silva no valor total de R$ 5.614,41 (cinco 

mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da 

citação (art. 405, CC);4.PENSÃO ALIMENTÍCIA em favor de ELIABE 

ARNALDO SILVA, em quantia equivalente a 2/3 (dois terços) de 01 (um) 

salário mínimo por mês, desde a data do evento danoso até 05/06/2031. O 

valor retroativo deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação 

(art. 397, CC);5.Os réus deverão, nos termos do artigo 950, parágrafo 

único, efetuar o pagamento da quantia total da pensão alimentícia fixada 

em favor do autor Eliabe de uma só vez.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1107359 Nr: 13550-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DIFRANCESHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 À p.160/162 foi juntada petição conjunta nos autos. No entanto, à p. 

166/170 o exequente peticionou requerendo o cumprimento de sentença, 

informando ainda que a parte é menor, e portadora de necessidades 

especiais, o que não condiz com as informações dos autos, 

especialmente a qualificação do exequente na inicial e documentos 

anexos. Assim, intime-se o exequente para esclarecimentos, em 05 

(cinco) dias, prazo em que deverá se manifestar também sobre a petição 

de p. 160/162.

 Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1243986 Nr: 19309-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NOEMY NETO SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Morgana Odorizzi - 

OAB:13.916/MT, NAIA MOREIRA YAMAMURA - OAB:15.387-MT, 

RAFAELA GONÇALVES DE SOUZA - OAB:18.979/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, defiro a tutela antecipada de 

urgência, e determino à ré que forneça o medicamente ARIMIDEX 1MG 

prescrito por seu médico pelo tempo que se fizer necessário, no prazo 

razoável de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) em caso de descumprimento desta decisão.Findo o plantão, 

promova-se a regular distribuição.Em razão da urgência, serve esta 

decisão como mandado. CUMPRA-SE.Cuiabá, 11 de agosto de 2017.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito Plantonista

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 263401 Nr: 22126-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON ANTONIO OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDI CLEBER RODRIGUES MARTINS, EDIR 

LUCIANO MARTINS MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, JOAO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Celson Antonio Opolski 

contra Edir Luciano Martins Manzano e Edi Cleber Rodrigues Martins, já 

qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.253/254).

 Intimado, o executado Edi Cleber regularizou sua habilitação processual e 

ratificou o acordo (p.257/260).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1288366 Nr: 4427-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY AMARAL DE ANDRADE - 

OAB:24.017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando os autos, denoto que embora no endereço 

informado à fl. 45, conste como pertecente à Comarca de Cuiabá, o CEP 

informado pertence à cidade de Nova Olímpia.

Desta forma, nos termos do art. 482, VI, impulsiono os presentes autos, 

encaminhando intimação ao autor para que esclareça a divergência 

informada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 928496 Nr: 48485-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO, 

MARIA DO CARMO SOUZA QUEIROZ, GISELE QUEIROZ RODRIGUES 

FERREIRA, GISELE QUEIROZ RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da devolução do AR da carta de citação, requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455342 Nr: 26547-25.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA DE FREITAS JACOB, PEDRO DE FREITAS 

JACOB, MARIANA DE FREITAS JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, CLAUDEMIR 

MANOEL DOS SANTOS, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSO JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105.186, JÚLIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004 OAB/PR, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 Certifico que, nos termos da legislação vigente do art.482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar às partes 
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acerca do teor do Ofício Nº 1.292/2018, juntados às fls.589/590 o qual 

informa a redesignação da Audiência de oitiva das testemunhas para a 

data 07/11/2018 às 15:30 horas na Vara Cível de Campina da Lagoa/PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797855 Nr: 4240-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GRAZIELA DOS SANTOS 

RIBEIRO, EDSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, JOSÉ CARLOS CONVENTO - 

OAB:102.858-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CONVENTO - 

OAB:102.858-SP

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da devolução do AR da carta de intimação, requerendo 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 789483 Nr: 43493-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELI LISAKOWSKI SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA LEITE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Certifico que decorreu o prazo de intimação do edital de fl. 43, sem a 

manifestação da parte ré. Ante o exposto, em cumprimento ao despacho 

de fl. 37, procedo a intimação da procuradora especial nomeada Drª 

Aparecida de Castro Martins acerca da sua nomeação, bem como, para 

apresentar defesa no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 752399 Nr: 4233-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA LIMA DERKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANE SOUZA 

CLEMENTINO - OAB:8.951, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - 

OAB:9.801MT, TARCILA GRACIANI DE SOUZA - OAB:12.005, UNIJURIS 

- Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá - UNIC 

PANTANAL - OAB:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

requerer o que lhe é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835405 Nr: 40573-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PELISSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIZIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT, guilherme almeida - OAB:208385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer a síntese da 

inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (15) quinze dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737235 Nr: 33712-89.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PAES DE ARRUDA, ERON DE MORAIS 

CORREA, CLEOMAR PIRES DE BARROS, CLAUDY ORTIZ MARIANO DE 

FREITAS, ROSEMERE DE MORAES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, DEYSE DE MORAIS 

CORREA - OAB:16820/MT, FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - 

OAB:21.130

 Certifico que nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer a síntese da 

inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (15) quinze dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 757245 Nr: 9407-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS FILHO, SORAIA IBRAHIM ALI 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 160 no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 462742 Nr: 31235-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD, MIGUEL 

ANGELO KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 Processo nº 31235-30.2010.811.0041

Código 462742

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico em face de Helga de Paula Santos 

Kabbad e Miguel Angelo Kabbad. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de os devedores serem representados pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 
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para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação dos devedores somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se os devedores não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 273949 Nr: 4165-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDEDIT PINTO DE BARROS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, 

SUPERMERCADO COMPER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - 

OAB:4937/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 Processo nº 4165-43.2007.811.0041

Código 273949

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Deusdedit Pinto de 

Barros Neto em face de Comati – Comercial de Alimentos Ltda 

(Supermercado Comper) e Banco Panamericano S/A. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de os devedores serem representados pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação dos devedores somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se os devedores não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 311397 Nr: 22686-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

GABRIEL GAETA ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODENA INTERMEDIAÇAO E AGENCIAMENTO 

DE DERIVADOS DE PETROLEO E PRODUTOS EM GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA FABBRI FREITAS - 

OAB:389.009/SP

 Processo nº 22686-02.2008.811.0041

Código 311397

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbências 

requerido por Gabriel Gaeta Aleixo em face de Modena Intermediação e 

Agenciamento de Derivados de Petróleo e Produtos em Gerais. Assim 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946591 Nr: 58379-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONILZA CARDOSO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Processo nº 58379-37.2014.811.0041

Código 946591

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Claudionilza Cardoso 

Duarte em face de Banco Bradesco S/A. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.
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Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913891 Nr: 39411-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA LEMES DOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Processo nº 39411-56.2014.811.0041

Código 913891

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Claudinéia Lemes dos 

Campos em face de OI S/A cuja sentença, proferida em 15/01/2018 

transitou em julgado em 24/07/2018 (p. 121). Assim promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

É de conhecimento público que a executada requereu e teve seu pedido 

de recuperação judicial deferido em 20 de junho de 2016, na 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001.

Assim, o crédito aqui perseguido é extraconcursal.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 450378 Nr: 22965-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, CDL - CÂMARA DE 

DIRETORES LOJISTAS DE CUIABÁ, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DE BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINILTON AGUIAR LEITE - 

OAB:12.344 MT, RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - OAB:OAB/MT 

14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Diante da concordância do exequente e do banco executado com os 

cálculos do contador (p.399 e p.400/401), e diante do decurso de prazo 

para que a executada CDL se manifestasse, HOMOLOGO os cálculos 

judiciais de p.397.

 DEFIRO o pedido de levantamento dos valores já depositado em juízo em 

favor do exequente, como requerido à p.400/401.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, cumprindo o disposto no artigo 

450, §§3º e 4º da CNGC.

 Intimem-se os executados para pagamento do saldo remanescente 

apontado pelo contador, em 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 452741 Nr: 24791-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. S. C., DOLORES COSTA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCA ATIVA CENTRO DE ENSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keila Machado de Souza - 

OAB:15.359/MT, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4.626, 

ROXÂNIA VILELA AVALLONE PIRES - OAB:18947/B

 Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente se equivocou 

ao informar os dados bancários para expedição de alvará (p.292), o que 

fez com os valores fossem liberados em conta diversa a sua (p.309), 

como relatado à p.325/326.

 Em que pese a divergência na conta em que o foi determinada a 

expedição do alvará, em consulta ao SISCONDJ verifiquei que a quantia 

anteriormente liberada foi estornada, conforme extratos anexos.

 Assim, torno nulo o alvará de p. 309.

 Embora a executada tenha informado interesse na composição (p.321), o 

exequente informou a impossibilidade de acordo (p.325/326).

 Assim, deixo de incluir este processo na pauta de audiências da Semana 

Nacional de Conciliação.

 Acolho o parecer ministerial e DEFIRO o levantamento do valor 

incontroverso, o qual já foi autorizado (p.294).

 Expeça-se alvará na conta pertencente ao menor, conforme informado à 

p. 325/326.

 Após a expedição do alvará, e diante da divergência entre as partes, 

junte-se extrato atualizado dos valores ainda vinculados aos autos e 

remeta-se ao Contador Judicial para apuração da quantia ainda devida.

 Após, intime-se as partes para que se manifestem quanto aos cálculos, 

em 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 422361 Nr: 7369-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO FABIANO HAMERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PAULA VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO FABIANO HAMERSKI - OAB: 

3630/MT, RUBI GOTLIB KELM - OAB:3877-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ENIO FABIANO 
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HEMERSKI, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946874 Nr: 58508-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D´ALUMÍNIO IND. COM. ALUMINIO LTDA, D´ALUMÍNIO 

IND. COM. ALUMINIO LTDA - ME, METÓDIO SENDESKI - ME, METODIO 

SENDESKI JUNIOR - ME, ANODIZADORA D´ALUMINIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA CIA NACIONAL SEGURO 

SAÚDE, ESPAÇO - CORRETORA ADMINISTRADORA VIDA SEGURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FABIO FERREIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13.280, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) BRUNO 

FERREIRA GOMES, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864558 Nr: 5267-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CUIABÁ-SISPU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO - OAB:7.627, VICTOR RODRIGO 

TEOFILO DE CARVALHO - OAB:8713

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) VICTOR 

RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO, solicitando a devolução dos autos que 

se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 898823 Nr: 28931-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEDYR MAX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a petição de fls. 288/301, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 746662 Nr: 43880-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁBIA BARBOSA DA FONSECA, ADEVAIR LOPES DE 

OLIVEIRA, BEOMICE MARQUES BARBOSA, CARLA GIOVANE BORELLI, 

CENAIDE MARIA STREIT, EDEGAR DE SOUSA, JAK AUGUSTO DA SILVA, 

ROBERTO LUIZ FACHIM, MARIA PIA RODA FERRAZ, PEDRO TOMIYAMA, 

FLORINDA DAL MORO, LUCIENE ABDALLA SGRINHOLI, MARISTELA 

FÁTIMA FAVERO LOSS, NELSON DA SILVA VAZ, WALTER DIAS, 

VIVALDO NAVES DE OLIVEIRA, RITA DE CÁSSIA FACHINETTO, MARISA 

LUCAS DA ROCHA, URBANO DIEL, URBANO GRIEBELER DIEL, RITIELI 

MAFALDA ROCHA FACHINETTO, VOLMIR LUIZ CORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARCIA 

FIGUEIREDO SÁ, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947768 Nr: 59008-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE MORAES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 14.961, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12..504, 

UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Considerando os recursos apresentados, intime-se o Hospital de Medicina 

Especializada Ltda para, em 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o acordo 

entabulado entre o autor e a seguradora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1144498 Nr: 29400-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ NERY RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO TICIANEL, VERONICA SALVADOR 

TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT, TATIANE ALMEIDA 

CAMACHO - OAB:OAB/MT 17237

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerente 

às fls.215/218 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação às partes requeridas para apresentarem suas 

contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 774463 Nr: 27664-80.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ROSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ANANDA 

SOUZA DUARTE, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 926898 Nr: 47587-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE LÚCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC – NP MULTISEGUIMENTOS CREDITSTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação proposta por CLAUDINETE LÚCIA 

FERREIRA em desfavor da FIDC – NP MULTISEGUIMENTOS CREDITSTORE. 

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do nos termos 

dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Porém, em se tratando de 

beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo 

prazo de 05 (cinco) anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de outubro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124478 Nr: 20655-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERSONAL LOCADORA E AUTO CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Processo nº. 20655-28.2016.811.0041

Código 1124478

Vistos etc.

Diante do pedido de p. 332 (item 2), encaminhe-se os autos para a 

mediação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1123713 Nr: 20334-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE PIRES CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI NOGUEIRA PAES 

CAMINHA BARBOSA - OAB:OAB/SP 274.876

 Processo nº. 20334-90.2016.811.0041

Código 1123713

Vistos etc.

Atualize-se os dados dos patrono da ré, como requerido à p. 234.

E, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1102552 Nr: 11559-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA MACIESKI GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Numeração Única n. 11559-86.2016.811.0041 - Código 1102552

DESPACHO

 Indefiro os pedidos formulados à p. 54, até porque se tratam de 

documentos de acesso disponível às partes, de maneira administrativa.

Todavia, considerando que o objeto da ação de obrigação de fazer é a 

transferência do registro de veículo, em atenção ao princípio da 

cooperação, realizei consulta no sistema RENAJUD, o qual demonstra que 

o veículo se encontra registrado em nome da autora.

Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a 

intimação das partes para, querendo, manifestarem sobre o extrato do 

RENAJUD que segue anexo, em 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, concluso para julgamento do feito no estado em que se 

encontra.

Cumpra-se.
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Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864955 Nr: 5586-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANSELMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIMARE AUXILIADORA DANTAS DA 

SILVA ZANOTA, ANDRÉ ZANOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT

 Processo nº. 5586-24.2014.811.041

Código 864955

Vistos e etc.

Trata-se cumprimento de sentença requerido por Carlos Anselmo de 

Oliveira em face de Cristimare Auxiliadora Dantas da Silva Zanota e Andre 

Zanota, já qualificadas nos autos.

O feito teve regular tramitação.

As partes resolveram transacionar entre si (p. 285/286).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme permissiva do 

art. 4º c/c 12, VII do NCPC.

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de p. 22, 23 e 147.

Assim, tratando-se de direito disponível, e a obrigação sendo satisfeita, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, III, b 

c/c 924, II do CPC.

Custas e honorários na forma pactuada.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1027796 Nr: 35707-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFONSO DEL NERY - 

OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Processo n° 35707-98.2015.811.0041

 Código 1027796

DESPACHO

Intime-se o exequente para manifestar sobre o pagamento de saldo 

remanescente da condenação (p.118/123).

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 877059 Nr: 14828-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYREK MARQUES COSTA, PAULO VITOR MARQUES 

DE MORAES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Processo nº 14828-07.2014.811.0041

Código 877059

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Deyrek Marques 

Costa e Paulo Vitor Marques de Moraes em face de Expresso NS 

Transportes Ltda. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa 

autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836834 Nr: 41745-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA ALINE NOGUEIRA NOYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA 

- OAB:MT/7.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo nº 41745-97.2013.811.0041

Código 836834

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Nayara Aline 

Nogueira Noya em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico. Assim promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 249 de 931



com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1080686 Nr: 1878-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ROSE OLIVEIRA - 

OAB:120069

 Processo nº 1878-92.2016.811.0041

Código 1080686

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Maria Alice dos 

Santos Moraes em face de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Pampulha Ltda. Assim promovam-se as devidas anotações, na capa autos 

e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 908773 Nr: 36026-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISSON FELIPE GEDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6.384-B, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 232/246, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883177 Nr: 18655-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SALES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI 

- OAB:8337-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, Wambier, Yamasaki, Bevervanço e Lobo 

Advogados - OAB:2.049

 Processo nº 18655-26.2014.811.0041 - Código 883177

SENTENÇA

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido 

de exibição de documentos e declaratória de inexistência de dívida 

ajuizada por Airton Sales de Assis contra o Banco Votorantim S/A, ambos 

qualificados e representados nos autos.

Relata o autor ter sido surpreendido com desconto de empréstimo 

consignado em sua folha de pagamento por determinação do réu, sem sua 

autorização. Aduz que os descontos, no valor de R$ 399,00, estão 

ocorrendo mensalmente desde junho de 2011 e, na busca por 

informações, descobriu que devem continuar até completar o total de 72 

parcelas, terminando em 25/06/2017.

 Afirma que assim que teve conhecimento dos descontos, registrou 

Boletim de Ocorrência e procurou fazer cessá-los, inclusive por meio da 

propositura de ação judicial no Juizado Especial Cível, cujo processo foi 

extinto sem resolução do mérito em virtude da necessidade de produção 

de prova pericial.

Aduz que depois da reclamação, o réu efetuou o depósito da quantia de 

R$ 13.419,73 em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil em 

08/09/2011, na clara intenção de continuar com esse negócio que não foi 

solicitado nem autorizado. Informa que já foram descontadas 34 parcelas 

de sua folha de pagamento.

Diante da prática abusiva perpetrada pelo réu, requer a citação do mesmo 

para responder à ação, devendo trazer aos autos o contrato original em 

que consta sua assinatura. Ao final, requer a declaração de inexistência 

do empréstimo e nulidade da Cédula de Crédito BV n. 107609541, a 

devolução em dobro da quantia indevidamente descontada de sua folha de 

pagamento (34 x R$ 399,00) e indenização por danos morais no valor 

pretendido (72 x R$ 399,00).

 Colacionou os documentos de p. 24/62.

À p. 63 foi determinada a citação do réu, concedido os benefícios da 

Justiça Gratuita em favor do autor e invertido o ônus da prova.

Citado, o réu ofertou contestação às p. 67/76 em que defende a 

improcedência dos pedidos, ao argumento de que o autor contraiu sim 

empréstimo, sendo que no contrato n. 107609541 consta sua assinatura e 

a cópia de seus documentos pessoais, conta para depósito, etc. Aduz 

que referido contrato foi firmado em 06 de junho de 2011, no valor total de 

R$ 13.419,73 para pagamento em 72 parcelas de R$ 399,00. Defende a 

inexistência de ato ilícito capaz de ensejar sua condenação ao dever de 

reparação civil, seja por danos materiais ou morais.

O réu também apresentou reconvenção, em que requer a condenação do 

autor à devolução da quantia de R$ 13.419,73 depositada na conta 

bancária do mesmo, caso seja procedente o pedido inicial. 

Alternativamente, requer a compensação do valor com eventual 

condenação (p. 77/79).

Contestação à reconvenção às p. 96/104.

 Impugnação à contestação às p. 105/128.

As partes, intimadas para informarem interesse na produção de provas, 

pugnaram pelo julgamento antecipado.

Este Juízo, conforme razões expostas na decisão de p. 146 entendeu 
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necessária a produção de prova pericial, nomeando perito judicial para 

tanto.

O valor dos honorários periciais foi arbitrado na decisão de p. 162 e o 

pagamento dos mesmo rateado entre as partes.

Interposto agravo de instrumento pelo réu, o recurso não foi conhecido (p. 

174/176).

Realizada audiência de conciliação, a tentativa de solução amigável da lide 

restou infrutífera. No ato a parte ré saiu intimada para depositar sua parte 

dos honorários advocatícios no prazo de cinco dias, sendo que a inércia 

seria entendida como desistência da prova pericial (p. 192).

À p. 198 foi certificado o decurso do prazo.

O autor requereu o julgamento do feito no estado em que se encontra (p. 

201/203).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Ante o decurso do prazo de pagamento dos honorários periciais pela 

parte ré, passo a decidir a causa no estado em que se encontra.

Segundo consta dos autos, o autor foi surpreendido com o desconto 

mensal de R$ 399,00, feito por determinação do réu diretamente em sua 

folha de pagamento, a partir do mês de junho de 2011. Embora tenha 

diligenciado para cessar os descontos, inclusive através do ajuizamento 

de ação perante o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, não 

conseguiu êxito em sua empreitada.

Em que pese o réu tenha apresentado o contrato de empréstimo que deu 

origem aos descontos efetivados da folha de pagamento do autor, este 

nega veementemente que tais assinaturas sejam suas.

In casu, a relação existente entre as partes é de consumo e, sendo o 

autor parte vulnerável nesta relação, foi determinada a inversão do ônus 

da prova à p. 63, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.

Determinada a produção de prova técnica pericial, a fim de elucidar se as 

assinaturas apostas nos contratos apresentados foram ou não feitas pelo 

próprio punho do autor, o réu não demonstrou interesse na realização da 

prova, deixando de efetuar o pagamento de metade do valor dos 

honorários periciais lhe imposto. O réu também não apresentou o original 

dos contratos à serem periciados.

A defesa do réu se limita a afirmar que o contrato foi assinado pelo autor 

sem, contudo, provar sua tese.

 Cumpre ressaltar que a responsabilidade do réu é objetiva, conforme 

disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, sua 

atividade é de risco (artigo 927, parágrafo único, CC).

Assim, diante da ausência de prova eficaz a comprovar a legitimidade dos 

descontos realizados ao longo de 06 (seis) anos na folha de pagamento 

do autor, possível concluir pela veracidade das alegações iniciais.

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a 

outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar 

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do 

causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente 

caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem.” (Negritei)

Por fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, 

ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EFETUADOS EM 

FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – 

LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

PEREGRINAÇÃO DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 

(art. 14 do CDC). A ausência de demonstração da legalidade da 

contratação e da cobrança efetuada nas faturas do cartão de crédito, 

aliada à peregrinação da autora pela solução do problema, caracterizam o 

dano moral sofrido por esta. Mantém-se o valor fixado a título de 

indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado e 

razoável à espécie. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de 

engano justificável, a restituição em dobro se impõe, sendo desnecessária 

a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.” (Ap, 140358/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

21/01/2015, Data da publicação no DJE 27/01/2015. Negritei)

“APELAÇÃO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO – ARTIGO 333 CPC – 

PRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO EM JUÍZO – DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1) A 

demonstração da existência do débito competia ao Banco Apelante, uma 

vez que se trata de fato constitutivo do seu direito de legitimamente 

proceder à negativação do nome da devedora. Não tendo o Banco 

Apelante se desincumbido do ônus que lhe cabia, sua conduta se torna 

ilícita e, por consequência, ensejadora da reparação por danos morais. 2) 

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de 

que o dano moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de 

inadimplentes prescinde de demonstração em juízo (in re ipsa). 3) Na 

avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma 

reparação suficiente à compensação da vítima e à punição do ofensor, 

bem como capaz de prevenir novas condutas, baseada na extensão do 

prejuízo causado, na culpa e na capacidade econômica do responsável. 

Excesso não demonstrado no caso concreto. 4) A boa-fé processual é 

presumida e, desse modo, para a caracterização da litigância de má-fé e 

consequente aplicação da sanção legal, faz-se necessária prova robusta 

e inconteste do intuito malicioso praticado pela parte. Nos autos, a parte 

requerente não se desincumbiu desse ônus.” (Ap, 152344/2012, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 15/10/2013, Data da publicação no DJE 21/10/2013 – Negritei)

Resta, portanto, patente a obrigação do réu em reparar material e 

moralmente o autor pelos transtornos causados, os quais certamente 

ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

Quanto ao dano moral, inexiste a necessidade de sua comprovação, dada 

a inferência lógica que se pode extrair do caso em concreto. Seu quantum 

deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, 

observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem 

como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses 

parâmetros, fixo-o no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, cabível a pretensão de ressarcimento em dobro da quantia 

indevidamente descontada de forma mensal e ao longo de seis anos da 

folha de pagamento do autor.

 Da Reconvenção:

O réu/reconvindo apresentou reconvenção em que postula a condenação 

do reconvinte à devolução da quantia de R$ 13.419,73, depositada na 

conta bancária do mesmo.

De fato, observa-se que a pretensão do reconvindo merece acolhimento, 

até porque o próprio reconvinte se disponibiliza a devolver a quantia 

indevidamente depositada em seu favor.

 Posto isto, nos termos do artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 02-CNJ) c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os 

pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais 

c/c declaratória de inexistência de debito proposta por AIRTON SALES DE 

ASSIS, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito oriundo do 

contrato de empréstimo n. 107609541, bem como CONDENAR o réu 

BANCO VOTORANTIM S/A à REPETIÇÃO DO INDÉBITO por valor igual ao 

DOBRO daquele indevidamente descontado da folha de pagamento do 

autor, além de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais).

Os valores a serem ressarcidos deverão ser corrigidos monetariamente 

pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

vencimento de cada prestação (artigo 397, CC). Já a quantia referente aos 
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danos morais deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

 Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido formulado na reconvenção e determino que o 

reconvinte AIRTON SALES DE ASSIS promova a devolução da quantia de 

R$ 13.419,73 (treze mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e três 

centavos) ao BANCO VOTORANTIM S/A. O valor deverá ser 

monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da data do seu depósito.

Promova-se a abertura do segundo volume, conforme determina a 

CNGC-MT.

Como o autor decaiu de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa 

na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135737 Nr: 25426-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA SANTOS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) GABRIEL 

KAIANO CASTRO MEDEIROS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 291379 Nr: 10979-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, 

COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIN - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA CARLA CUNHA 

CARNEIRO - OAB:10.743/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JOSÉ JOÃO 

VITALIANO COELHO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 100751 Nr: 14614-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES E GONÇALVES AUTO POSTO CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MAGRINELLI 

GONÇALVES - OAB:16.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANGELINA APARECIDA 

BARROS GONÇALVES - OAB:10.417/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Após a expedição da referida, intime-se a exequente 

para sua retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 954606 Nr: 2398-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAILTON FERREIRA DE AMORIM 

- OAB:23.886/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, LUIS GUSTAVO BANZI TUNUCCI - OAB:19.000

 i)Posto isto, rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita.A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, haja vista a 

inocorrência das hipóteses previstas no §1º, do artigo 330, do Código de 

Processo Civil, enquanto que a carência da ação por falta de interesse de 

agir se confunde com o próprio mérito.Superadas as questões 

preliminares, dou o feito por saneado e fixo como pontos controvertidos: a 

dinâmica dos fatos narrados na inicial e a existência de danos 

decorrentes da situação supostamente vivenciada (art. 357, inc. II do 

CPC).Quanto ao ônus, cabe ao autor a prova constitutiva do alegado 

direito e, à ré, a prova de fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo 

(art. 357, inc. III c/c art. 373, I e II, do CPC). Para elucidação do caso, defiro 

a prova oral requerida e designo audiência de instrução para o dia 

12/02/2019, às 15:00 horas, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal das partes e procedida a oitiva das testemunhas, que 

deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 357, 

§4º, CPC)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933773 Nr: 51361-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FRAGA ZWICKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO, EMILIA PERES 

GIROLDO, CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI CABRAL MORAIS E 

SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 
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Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) EMILIA PERES 

GIROLDO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 871246 Nr: 10470-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWBR, GEOVANE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARCELO YUJI 

YASHIRO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861579 Nr: 2971-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FERREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Edmar A.A. Júnior - OAB/MT 

13.952 - OAB:, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16.457/MT, 

ROBISSANIA DA SILVA FELIX - OAB:16766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) VÂNILA JUDITH 

CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA, solicitando a devolução dos 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo 

efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não 

atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração 

de cópias, sem prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 418936 Nr: 5520-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOCAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

ORIGEM ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNISUL INFORMATICA LTDA, GERAIS 

INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DONADIO MUNHOZ - 

OAB:12602/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Após a expedição da referida, intime-se a exequente 

para sua retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 304420 Nr: 15037-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MENDES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUTEMBERG EUBANK - 

OAB:3009, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493/MT, 

VERA LÚCIA DE SOUZA - OAB:9364 OAB/MT

 Vistos.

Diante do princípio da não surpresa e do contraditório, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo 

executado à p. 197/206, em cinco dias.

Atualizem-se os dados do patrono do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1123330 Nr: 20190-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DA SILVA BOM DESPACHO, FABIANA 

DA SILVA BOM DESPACHO, ODILIA D´ORNELLAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FERREIRA DE MELO, DANIEL BARBOSA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se pessoalmente os autores no endereço informado na inicial 

para informarem se possuem interesse no prosseguimento do feito, em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 96604 Nr: 5665-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AMORIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pela exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935468 Nr: 52312-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMAR EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 
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SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 82765 Nr: 4035-05.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CHAVE DO SABER S/S LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO NUNES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Escola Chave do Saber 

S/C Ltda em desfavor de Gonçalo Carlos Nunes da Cunha, em que por não 

ter encontrado meios para satisfazer a obrigação, a exequente requereu a 

desistência do feito.

 É o relatório. Decido.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente requereu a 

desistência do feito e sua extinção sem resolução de mérito.

 O executado não está habilitado nos autos, sendo desnecessária sua 

anuência.

 Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma legal.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Custas e despesas processuais pela exequente.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 745452 Nr: 42598-77.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDINAI VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) WILLIAN 

POSCA PIVOTTO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142966 Nr: 28684-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON BACELAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) DIEGO OSMAR 

PIZZATTO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949247 Nr: 59869-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RANGHETTI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604, NATHALIA DIAS ZANIN - OAB:21292/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, HÉLIO 

NISHIYAMA - OAB:12.919/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JOÃO CARLOS 

POLISEL, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915043 Nr: 40189-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO VICENTINO FIDELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Compulsando os autos, verifico que não há valores vinculados a este. 

Desta forma, impulsiono os autos encaminhando intimação à parte 

requerida, para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de envio dos autos ao setor de arquivo, em cumprimento à 

determinaçãod e fls. 166/167.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933552 Nr: 51221-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA LOTERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, RAFAELA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 Processo nº 51221-28.2014.811.0041 - Código 933552

DECISÃO
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DEFIRO o pedido de designação de hasta pública do bem penhorado nos 

autos.

Após as formalidades legais, encaminhem-se estes autos a central de 

praça e leilão, para as providencias necessárias a fim de que ocorra a 

hasta como requerido.

Prestei as informações solicitadas pela Ouvidoria por meio do Ofício 

075/2018-GAB.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 376628 Nr: 12686-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN ROBERT GONÇALVES ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA CASSANI ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, VANDER JOSE PASETTI - OAB:11734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, GISELE RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Após a expedição da referida, intime-se a exequente 

para sua retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 847728 Nr: 51195-64.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GLEIDSON FAVARETTO, 

SARAIELY ALEMIDA FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA MARIA SCUR HENZ - 

OAB:10.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança ajuizada por LIBRENORTE 

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. para CONDENAR o ESPÓLIO DE 

GLEIDSON FAVARETTO ao pagamento do valor de R$ 36.280,00 (trinta e 

seis mil duzentos e oitenta reais). Referido valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice do INPC e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do vencimento.Custas e despesas processuais deverão 

ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 

de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 98796 Nr: 13575-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPORIZADOR ATALAIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Após a expedição da referida, intime-se a exequente 

para sua retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031719-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE JESUS NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031719-47.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Execução de Título Extrajudicial proposta pela CAIXA CONSÓRCIOS 

S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de MARLENE DE 

JESUS NASCIMENTO. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da 

Magistratura trata da competência exclusiva das varas bancarias para 

processar e julgar as causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. O 

art. 1º, incisos I e II do Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, 

com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no 

art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, matérias 

relativas a consórcio e à alienação fiduciária, subordinadas às regras do 

Banco Central, devem ser dirimidas por uma das varas bancarias. Nesse 

sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO - CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICABILIDADE DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – NÃO 

EXAURIMENTO DA QUESTÃO BANCÁRIA – CONFLITO PROCEDENTE.Nos 

termos do Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, em seu 

artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara Especializada em Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá, processar e julgar os feitos relativos a operações 

realizadas por instituições financeiras, notadamente em caso de alienação 

fiduciária, ainda que em fase de execução de sentença proferida pelo 

Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.”(TJMT, CC 86030/2016, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2017, Publicado 

no DJE 15/02/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO À 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO - PROVIMENTO Nº 04/08/CM - 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA 

JULGAR AS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDODe acordo com o Provimento 

nº 04/08/CM, artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara Especializada em Direito 
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Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras, inclusive, os que se 

referem à alienação fiduciária.”(TJMT, AI 175405/2014, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, 

Publicado no DJE 30/03/2015). Pelo exposto, declino da competência a 

uma das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e julgamento 

desta ação de execução. Promova-se a redistribuição dos autos. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032325-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO (ADVOGADO(A))

RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCINE MARIA FERNANDES AZAMBUJA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032325-75.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Verifica-se 

dos autos que a inicial está direcionada ao Juizado Especial Cível da 

Capital. Dessarte, promova-se a devida redistribuição do feito, na forma 

requerida (ID 15678939). P. I. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000002-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ENEIDE MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013061-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CLAUDIO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELA FLORENCIA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016461-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDISON SARMENTO BATISTA (AUTOR(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014377-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE GUSMAO DE MOURA (ADVOGADO(A))

RODRIGO LONGO LIBIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013583-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010706-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013411-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012660-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VINICIUS FARIA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011078-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDIK AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012466-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCCO DA SILVA VIANA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736087 Nr: 32485-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALFRAN ODISIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da advogada MICHELLI EGUES DIAS OAB/MT nº 

10692/O , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, 

e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 393554 Nr: 29049-68.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICA MANSUR BUMLAI GAIVA NADAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI, FELIPE NUNES BELLUFI, ESPÓLIO DE LEILA DA 

ROSA NUNES, DAGOBERTO GARCIA BELLUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - 

OAB:4.076/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT, SÉRGIO 

HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar proposta de honoários de fls. 315/318, no prazo de cinco dias.

 Esatgiária de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 764480 Nr: 17131-62.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT, Giselle Paulo Sévio da Silva - OAB:20.298-A, GRACE 

KAREN DECKER - OAB:7007/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 

12.919, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado JOÃO CARLOS POLISEL OAB/MT Nº 

12909/O, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, 

e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020380 Nr: 32120-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR CORRELO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, ROSANGELA MARIA PEDROSO - OAB:8271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O, 

JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917/MT, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono das partes para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773859 Nr: 27028-17.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esatgiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1036841 Nr: 39983-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PINHEIRO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

Estagiária de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 390720 Nr: 26155-22.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1152368 Nr: 32721-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - 

OAB:22.364-A, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078093 Nr: 275-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802896 Nr: 9356-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DOS REIS, ANDREIA STROPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1176679 Nr: 42720-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS 

LTDA, SERGIO REZENDE IMOVEIS MEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça lançada no 

sistema no dia 10/10/2018. Informo que, caso não sejam adotadas as 

medidas necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1142036 Nr: 28332-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Face a interposição de Recurso de Apelação pelas partes, em 

conformidade aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 

56/2007 – CGJ, procedo a intimação dos advogados das partes para 

querendo, apresentar as contrarrazões aos Recursos de Apelações, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Esatgiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734983 Nr: 31322-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÚBIA FERRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:OAB/MT 3.774, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT, 

THAÍS HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

Estagiária de Direito

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030839-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA (AUTOR(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE COSMO NASCIMENTO DE LIMA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a distribuição da 

carta precatória expedida no feito, com a posterior comprovação nos 
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autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000382-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LENIELCO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1000382-74.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006966-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1006966-60.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014890-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE MODESTO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1014890-25.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010999-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1010999-93.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012386-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

JONAS ANUNCIACAO MERECIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1012386-46.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000311-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1000311-72.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011069-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR GOMES HERMSDORFF SOCIO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1011069-13.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022566-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNE DA SILVA FUZARO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1022566-24.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026798-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE POSPIEKA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1026798-79.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019275-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))
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MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1019275-16.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009194-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REIDNER DIAS DE ASSIS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1009194-08.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009205-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ALVES BORBA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1009205-37.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025397-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FAGNER ARAUJO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021373-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CAIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, no 

prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023459-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Estando a peça instruída com o comprovante de rendimento do 

requerente, defiro o pedido formulado no Id 14745014, para emenda da 

inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se prove o contrário defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC, e intime-se a parte requerente 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as 

partes que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e 

que a ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. 

Ressaltando, que estas poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024031-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ODENIL SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

declarando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 15414867. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 
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intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026780-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

RUAN MIGUEL BALBUENA ARGUELHO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que houve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro a juntada do documento anexado no Id nº 15244260, 

para emenda do pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011492-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LEVINO OSORIO CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

declarando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 15385676. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015865-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE CARVALHO OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Estando a peça instruída com o comprovante de rendimento do 

requerente, defiro o pedido formulado no Id 13791232, para emenda da 

inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se prove o contrário defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC, e intime-se a parte requerente 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as 

partes que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e 

que a ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. 

Ressaltando, que estas poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019425-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1019425-94.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025577-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SIDINEY MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1025577-61.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025403-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GILTON INACIO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1025403-52.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010412-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1010412-37.2018.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029685-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1029685-36.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026975-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1026975-43.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001822-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

SIMONE DAMASCENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1001822-08.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014672-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

TIAGO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1014672-94.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036046-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILSABETE ROSA DE SOUSA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que traz matéria de competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe a Resolução 11/2017-TP/MT, determino a 

imediata redistribuição da presente missiva a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital-MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031838-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIMA FREITAS DEMETRIO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1031838-42.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011133-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

NAUANA PARECI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 262 de 931



Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1011133-23.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037537-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEITON DA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1037537-14.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034788-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

G. V. D. R. S. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1034788-24.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031429-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WALDENICE BARBOSA DA SILVA BERNARDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1031429-66.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034650-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUSA LOPES (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1034650-57.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028652-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELO SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1028652-11.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021771-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA BOITO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1021771-18.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020112-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

REGINALDO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1020112-71.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022095-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1022095-08.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003184-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI PEREIRA LUIZ (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, DEFIRO o pedido formulado pela parte Autora. Designe-se nova 

data para realização de audiência de conciliação, ocasião em que a parte 
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Autora deverá ser submetida a perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038397-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

JONATHAN PINHO THEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1038397-15.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029156-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA FERREIRA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1029156-17.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033701-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1033701-33.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001183-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1001183-87.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023985-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE TOMAZ DA SILVA (AUTOR(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1023985-45.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, RECEBO A EMENDA A 

INICIAL ANEXADA AO Id. 15493493, para juntada de documentos que 

comprovem fazer jus a gratuidade de justiça perquirida. Contudo, verifico 

que a peça inicial carece ainda de saneamento de vícios, os quais 

impossibilitam o recebimento da ação. Desta feita, INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Juntar procuração 

ATUALIZADA; 2) Indicar sua opção pela realização ou não de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 319, VII do CPC); Com fulcro no artigo 98 

do CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência do 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da justiça 

gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão 

com pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026703-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DIAS DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1026703-49.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012617-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PEREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro o 

pedido formulado no Id 13663267, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se prove o contrário concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009990-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos informar quanto a 

regularidade de sua representação processual. Constatado no caso, o 

decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido administrativo 

junto à seguradora, sem ser atendido, e não havendo outra pendência a 

ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no Id 14304653, para 

prosseguimento do feito. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033216-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031236-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DALMACIO COSTA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037662-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038260-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DEILSON BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033310-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDERSON FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001791-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILTON MIRANDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011020-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MAGNO BARRETO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038148-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL (ADVOGADO(A))

LUAN POQUIVIQUI GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 
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no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 235602 Nr: 4676-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO AUGUSTO M. CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 Processo Código nº 235602

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, com penhora 

de bens desconstituída na decisão de folhas 301, onde a parte exequente 

deixou de indicar bens a penhora, vindo requerer a formalização de 

penhora eletrônica via Bacenjud.

Isto posto, não havendo comprovação de pagamento nos autos, e 

considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), defiro o pedido de penhora 

formulado pelo exequente as folhas 302/303.

Formalize-se o protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo. 

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A busca realizada junto ao Bacenjud obteve resultado negativo, não 

sendo encontrado valor disponível para ser penhorado nas contas 

bancárias da parte executada, conforme extrato do Bacenjud, que segue 

em anexo.

Dessa forma, para regular prosseguimento do feito, não havendo 

indicação de bens pelo exequente, fundamentado no que dispõe o artigo 

523 § 3º do CPC, determino que se proceda a penhora de bens que 

guarnecem a residência da parte executada, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856205 Nr: 58561-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM. E IND. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4.834/MT

 Processo Código nº 856205

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença que a parte 

executada intimada deixou pagar a condenação, vindo a parte exequente 

formular nos autos pedido de penhora eletrônica via Bacenjud.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, e 

considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, I do CPC), defiro a penhora eletrônica requerida pelo 

exequente as folhas 127, formalize-se a busca no Banco Central do 

Brasil, via Sistema Bacenjud, para penhora de valores na conta corrente 

existente em nome da parte executada, até o limite do débito exequendo.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A penhora realizada no Bacenjud, obteteve resultado positivo, sendo 

bloqueando na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 8.330,67 

(oito mil trezentos trinta reais e sessenta e sete centavos), que foram 

transferidos para a Conta Única do TJ/MT, conforme número do 

Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de transferência do 

Bacenjud que segue em anexo fazendo parte desta decisão.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, na forma do artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CP.

Decorrido o prazo estipulado pelo artigo 525 do CPC, certifique-se, e diga 

o exequente em cinco dias, após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 768031 Nr: 20886-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR VAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL, COMPANHIA DE ÁGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, Fernanda Alves Cardoso Cavalari - OAB:9494, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT

 Processo Código nº 768031

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença que a parte 

executada intimada deixou pagar a condenação, vindo a parte exequente 

formular nos autos pedido de penhora eletrônica via Bacenjud.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, e 

considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, I do CPC), defiro a penhora eletrônica requerida pelo 

exequente as folhas 269/270, formalize-se a busca no Banco Central do 

Brasil, via Sistema Bacenjud, para penhora de valores na conta corrente 

existente em nome da parte executada, até o limite do débito exequendo.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 A solicitação de bloqueio formalizada via Bacenjud, obteve resultado 

negativo, não tendo encontrado valor disponível para penhora nas contas 

bancárias da parte executada, conforme extrato anexado nos autos.

Dessa forma, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, para 

o normal prosseguimento desta execução, fundamentado no que dispõe o 

artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino a Penhora de bens na sede da 

empresa executada, tantos quanto bastem para garantia do valor 

exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme 

preconizado pelo artigo 833 do novo CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e remoção, conforme disposto 

no §1º, inciso II do artigo 840, do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 237878 Nr: 6960-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JABURSAT - JABUR PNEUS RASTREAMENTO DE 

VEÍCULOS LTDA, CAVALHERI APOIO LOGISTICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, 

JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS SANCHES - 

OAB:38007/PR, LUCIANA SERAFIM SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961 

OAB/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5.127/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das correspondências devolvidas de fls. 517/518.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 706320 Nr: 486-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. G. N., DENILSO GADELHA NEVES, CLAUDIA 

EMANUELE MOREIRA MARQUES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SILVA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE PASETTI - 

OAB:11734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, JOSÉ 

ARMANDO COSTA JÚNIOR - OAB:10.884/MT

 Código do Processo nº 706320

Vistos,

O patrono da parte requerida vem aos autos (fls. 581), requerer a 

execução dos honorários sucumbenciais, sob a alegação de que a parte 

requerente se restabeleceu financeiramente.

No caso, a requerente trata-se de parte beneficiário da gratuidade 

judiciária, e a lei que garante à gratuidade é clara ao dizer que a mesma só 

será revogada em caso de alteração na situação financeira da 

beneficiária.

Assim, para que fosse possível ao patrono/exequente a cobrança dos 

honorários de sucumbência, competia-lhe comprovar de forma cabal que 

ouve modificação na situação econômico-financeira da parte autora, que 

permitisse a ela arcar com o pagamento da verba cobrada sem prejuízo do 

próprio sustento ou de sua família o que, não aconteceu.

 No caso, ao postular pelo recebimento de seu crédito o 

patrono/Exequente simplesmente ignorou a ressalva legal, deixando de 

comprovar de forma substancial o desaparecimento dos requisitos que 

autorizaram a concessão do benefício à requerente, na forma disposta no 

artigo 98, §3º do CPC.

Com efeito, o ônus de prova é exclusivo do patrono/Exequente, já que lhe 

incumbia instruir o pedido com elementos convincentes de que a parte 

requerente sofreu alteração econômica financeira capaz de poder 

suportar o ônus do processo, e não trazendo elementos poucos 

substanciais (fotos).

Dessa forma, não havendo comprovação cabal da inexistência de 

insuficiência da parte requerente, há que prevalecer as benesses 

concedida enquanto perdurar o estado de pobreza da parte requerente, 

pelo prazo de cinco anos.

Diante do exposto, indefiro por insuficiência de provas, o pedido formulado 

as folhas 581.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385887 Nr: 21688-97.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON KENNEDY GUIMARÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor corrrspondente à 

sua cota parte dos honorários periciais, conforme determinação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949044 Nr: 59690-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TANAHASHI RIBEIRO 

PINTO - OAB:6359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos. 487, I c/c art. 701,§2º DO 

CPC, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e, JULGO PROCEDENTE a 

AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar constituído de pleno direito, em 

titulo executivo, o crédito do Autor, representado pelo cheque nº 900019 

no valor total principal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido 

de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do 

vencimento do título (artigo 52, II da Lei 7.357/85).CONVERTO O 

MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o 

presente feito em conformidade com o art. 513,§1º e seguintes do CPC. 

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85, §2º do 

CPC.Transitado em julgado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado do débito, e, 

após, INTIME-SE o devedor (art. 513, §2º IV do CPC) para pagamento do 

débito, sob pena de multa e honorários advocatícios relativo à fase de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do CPC. Proceda a 

retificação no registro e autuação deste feito, para fazer constar o nome 

da AÇÃO COMO EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, efetive-se as 

demais alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de modo, que passe 

a figurar o Requerente como Exequente e a parte Requerida como 

Executada.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886488 Nr: 20895-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:8.660 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código n.º 886488

VISTOS,

A parte Requerida interpôs às fls. 121/122, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

à sentença prolatada às fls. 118/120, alegando em síntese omissão quanto 

ao índice de correção monetária a ser aplicado para atualização do valor 

da indenização.

Com efeito, verifico que assiste razão ao Embargante, quanto à alegação 

de omissão em decorrência de não constar na sentença que a correção 

monetária seria atualizada pelo INPC.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para constar na sentença o índice de 

correção monetária a ser aplicado para atualização do valor da 

indenização: INPC.

No mais, permanece a sentença de fls. 118/120, tal como está lançada.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 18 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341904 Nr: 12128-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIMARKET BRASIL COM. REPRESENTAÇÕES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, FERNANDO SACCO NETO 

- OAB:154.022/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1033843 Nr: 38555-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

JULIO CESAR ORLANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA VARJAO FORTES - 

OAB:17832/O, RAIANE ROSSETO STEFFEN - OAB:13.371

 Assim sendo, tendo em vista que não restou demonstrada a exclusiva 

destinação dos valores para o pagamento de salários, ou que a penhora 

dos créditos teria prejudicado a capacidade para adimplir obrigações 

comerciais e trabalhistas da empresa executada, INDEFIRO o pedido de 

fls. 213/215.No que tange ao levantamento dos valores depositados, 

constato que a procuração outorgada pela parte exequente foi a favor 

dos advogados (fl. 25) e não da sociedade de advogados cuja conta foi 

indicada à fl. 223, razão pela qual esta não possui legitimidade para 

levantar os valores que tocam ao autor.À vista do exposto, INTIME-SE a 

parte exequente para que regularize a representação processual ou 

requeira o que entender de direito, ficando, desde já, autorizada à 

transferência dos valores à conta de titularidade da parte, dos 

procuradores constituídos à fl. 25 ou, com o saneamento do vício, à 

sociedade indicada à fl. 223.No mais, verifico que a parte exequente 

pugnou, à fl. 82, pela designação de audiência para tentativa de 

conciliação.DEFIRO o pedido de fl. 82.DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação.INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código 

de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 924295 Nr: 46012-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio jose vital - OAB:95197, 

MARCUS VINICIUS PIETRA CARDOSO - OAB:134256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT, Gilberto Maltz Scheir - OAB:OAB/MT 8848

 Vistos.

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil.

Destarte, expeça-se mandado de penhora e avaliação conforme 

determinado às fls.154.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente, para que manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca do resultado do Renajud de fls 173, 

requerendo o que entender de direito.

 Por fim, certifique-se quanto à intimação da parte executada da penhora 

de fls.154/156.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1096884 Nr: 9253-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos.INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para, no prazo de 

15 (quinze) dias:a) pagar o débito relativo à condenação por dano moral 

(R$ 10.000,00 – fl. 575-v), devidamente atualizado e acrescido das custas 

processuais, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil;b) satisfazer a obrigação de fazer 

prevista na sentença de fls.524, consistente no custeio do tratamento de 

estimulação magnética transcraniana enquanto perdurar a necessidade de 

tratamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)até o 

limite de 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de modificação de seu 

valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas 

no art. 537, §1º do CPC. Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação 

de fazer, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado 

ou, alternativamente, a sua conversão em perdas e danos. Consigno que, 

nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil [aplicável a este 

procedimento por força do art. 536, § 4º do citado Diploma Processual, 

transcorrido o prazo fixado supra, inicia-se automaticamente, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença.Não cumprida voluntariamente a obrigação, nem apresentada 

impugnação, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.Não obstante o valor apurado pela exequente relativo à 

astreintes, deverá a parte exequente trazer demonstrativo de cálculo 

detalhado relativo a astreintes, nos termos do art. 524, §1º do Código de 

Processo Civil. Por fim, CONVERTO a presente ação de conhecimento em 

Cumprimento de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1185681 Nr: 45798-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBELINA TEREZINHA CARNEIRO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18.968/MT, SOLANGE CARNEIRO CAMPOS - OAB:7006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Data vênia, a autora poderia ter proposto a presente actio ainda antes do 

início do recesso forense, já que desde muito antes tinha conhecimento da 

necessidade de fisioterapia e de acompanhamento médico, bem como do 

reajuste da sua mensalidade, que por regra contratual é noticiado com 

antecedência da sua data de vencimento.Ademais, os prejuízos 

eventualmente decorrentes da demora para o restabelecimento do seu 

atendimento médico não restaram demonstrados pelos atestados juntados 

aos autos, que datam de fevereiro/2016 e novembro/2016. Assim, 

torna-se forçoso reconhecer que o pedido de reajuste da mensalidade do 

plano de saúde deduzido liminarmente não atende os requisitos 

imprescindíveis à definição da competência estrita do juízo plantonista.Pelo 

exposto, por não se enquadrar nas matérias previstas no item 1.7.4 da 

CNGC, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência, determinando o 

encaminhamento da petição inicial à regular distribuição no primeiro dia útil 

após o encerramento do recesso forense, nos termos do Item 1.7.11 da 
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CNGC.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149483 Nr: 31468-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVOZYMES BIOAG PRODUTOS PARA AGRICULTURA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento a esta deprecata, sob pena de devolução da missiva

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 462246 Nr: 30913-10.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YURI DE OLIVEIRA BENNEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES BENNEMANN, ESPÓLIO DE 

VANDERLEI MARQUEZI, KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713, SAULO 

AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525 MT, THALES 

AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - OAB:8.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, VANTUIL MORRA - OAB:51631-PR, WILSON DA 

COSTA LOPES - OAB:9926/PR

 Certifico que, em contato telefônico com o perito nomeado no feito, este, 

designou a data de 29/10/18 à 13:30 horas, no balcão desta secretaria, 

para ínicio dos trabalhos periciais, isto posto, procedo a intimação das 

partes para ciência e providências acerca da referida designação..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795444 Nr: 1776-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA BARBOSA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, ISABELLA 

GARCIA ALVES, VERONICA C. M. BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1170786 Nr: 40523-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO DE MUSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711310 Nr: 4354-79.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENI PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E 

CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA, RAMON SILES ALVARADO, DARWIN 

ARIEL SILES MALDONADO, RODRIGO RIBAS SILES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12901/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067076 Nr: 54094-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMOBEV - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 

BELA VISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAMB - UNIÃO CUIABANA DE 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - 

OAB:9.299/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:10.456/MT

 Certifico o decurso de prazo para as partes manifestrem nos autos 

acerca da decisão /intimação de fls. 253. Certifico ainda que encaminho 

intimação do requerente para dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 931331 Nr: 50034-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DE AQUINO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 931331

Vistos,

A parte requerente foi condenada em honorários sucumbenciais (fls. 

200/202), vindo a patrona da parte requerida formular nos autos, pedido 

de intimação da requerente para pagamento daquela condenação.

A sentença transitou em julgado (fls. 203), e não havendo comprovação 

do pagamento dos honorários nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado nos autos.

 Procedam-se as retificações necessárias, estabelecidas na CNCG/MT.

A seguir, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Outubro de 2018.
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 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 431631 Nr: 11819-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DA SILVA ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024, MAYNA 

DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT

 Certifico o decurso de prazo para o requerido manifestar nos autos 

acerca da decisão/intimação de fls. 205. Certifico ainda que encaminho 

intimação do requerente para dar prosseguimento no feito requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1117117 Nr: 17529-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. L. DE MIRANDA - ME, ANA LUZINETE DE MIRANDA, 

HERTZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAGUAÇU INVESTIMENTOS EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 Código do Processo nº 1117117

Vistos,

A parte requerida formula pedido de intimação da parte requerente para 

cumprimento do acordo homologado no feito.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 105), e não havendo 

comprovação do pagamento do acordo entabulado nos autos, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 92/101.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença. Invertendo-se as partes, trocando 

inclusive a etiqueta da capa dos autos.

A seguir, intime-se a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Outubro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 101305 Nr: 15091-59.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Código do Processo nº 101305

Vistos,

Postergo a apreciação do pedido de folhas 302, para depois do 

cumprimento pelo requerente do despacho de folhas 301, conforme 

determinado.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842121 Nr: 46248-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES, 

IVANI VICENTE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RODRIGUES DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO NABI BEZERRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:20065, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT, RAFAEL SILVA AMARAL - OAB:16388

 Código do Processo nº 842121

Vistos,

A parte requerente formula nos autos, pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 231), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 235.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 921657 Nr: 44373-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 
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OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 Código do Processo nº 921657

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, vindo a 

parte requerente formular pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 333), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 334/338.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 834851 Nr: 40130-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISTAQUE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA FERREIRA DA SILVA, ODENIR 

EUSTÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106, Marcio Gley da Silva - OAB:13803/MT, PAULO DE BRITO 

CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR KLAINSNER - OAB:16142, 

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA - OAB:22068/O

 Código do Processo nº 834851

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, vindo a 

parte requerida formular pedido de intimação da parte requerente para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 235), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 243/248.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença. Invertendo-se as partes, trocando 

inclusive a etiqueta da capa dos autos.

A seguir, intime-se a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 376523 Nr: 13174-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. RAMOS FERNANDES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:616-A/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 Código do Processo nº 376523

Vistos,

A parte requerente foi condenada em honorários sucumbenciais (fls. 26), 

vindo o patrono da parte requerida formular nos autos, pedido de 

intimação da requerente para pagamento daquela condenação.

A sentença transitou em julgado (fls. 83), e não havendo nos autos 

comprovação do pagamento dos honorários fixados na sentença de 

folhas 26, defiro o pedido de execução formulado às folhas 91/93.

 Procedam-se as retificações necessárias, estabelecidas na CNCG/MT.

A seguir, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391390 Nr: 26796-10.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON WILLIAN PALMEIRAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código do Processo nº 391390

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, vindo a 

parte requerente formular pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 278), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 
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execução formulado às folhas 280/284.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 317274 Nr: 20606-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIAGUÁS HOTÉIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909-B

 Código do Processo nº 317274

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, vindo a 

parte requerente formular pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 282v.), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 385/388.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 832272 Nr: 37869-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Código do Processo nº 832272

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos foi reformada na corte superior 

conforme acórdão de folhas 273/282, vindo a parte requerente formular 

nos autos pedido de intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 284), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 285/290.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 861741 Nr: 3104-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Código do Processo nº 861741

Vistos,

A parte autora vem requerer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, aA sentença transitou em julgado (fls. 110), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado as folhas 111/115.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 
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valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 346808 Nr: 16927-57.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERCINO SIMÃO DE OLIVEIRA, 

CARMEZINA FERREIRA DE JESUS, ALBERTINA SIMÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca das fls. 233/234.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337936 Nr: 8683-42.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFSC, LOSC, ELIZETE SPINOSA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA-ME, 

IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A, NOBRE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB:12.036/MT, 

RAPHAELLE AQUINO CASTRILLO - OAB:10930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, MARIA 

EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12.454/MT

 Certifico que, encaminho intimação paras as executadas, 

manifestarem-se acerca das fls. 690/709.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 359147 Nr: 29305-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. E. MARRAFÃO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLTECHNIK MANUTENÇÃO MONTAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 intime-se o exequente para apresentar a certidão simplificada da empresa 

executada, a ser obtida junto a Junta Comercial de Curitiba, a fim de 

viabilizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10970 Nr: 10959-61.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanyr Benedita Soares Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:22.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Certifico que encaminho intimação da exequente para dar prosseguimento 

no feito requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133809 Nr: 24536-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIS LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código do Processo nº 1133809

Vistos,

A parte autora vem requerer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença transitou em julgado (fls. 205), e não havendo comprovação 

do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado as folhas 202/204.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 27816 Nr: 2793-79.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMATON NORTE INDÚSTRIA PLÁSTICA 

LTDA, Automaton Embalagens Plásticas Ltda., Martinho Faust, Wilson 

Ferreira Filho, José Evaldo Faust, Luiz Alberto Faust, Raul Eduardo Faust, 

Miguel Angelo Scotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342/MT, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, Evaldo 

Gusmão da Rosa - OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, CLEBER MARCONDES - OAB:24530, JOILSON DIMAS 

LEITE CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.698/MT, KLEBER TOCANTINS 

MATOS - OAB:4982/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Código do Processo nº 27816

Vistos,

A parte requerente foi condenada a pagar os honorários sucumbenciais 

(fls. 602/613), vindo o patrono da parte requerida, formular nos autos o 

pedido de intimação da parte requerente para pagamento dos honorários.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 273 de 931



No caso, os honorários sucumbenciais não foram incluídos no cálculo da 

execução da condenação em andamento no feito.

Isto posto, não havendo comprovação do pagamento dos honorários nos 

autos, defiro o pedido formulado as folhas 998/1007.

 Intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento dos honorários sucumbenciais, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 590757 Nr: 9012-60.1985.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANAH S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO BUDKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:OAB/MT 16.164

 Código do Processo nº 590757

Vistos,

Processo concluso sem cumprimento de ato ordinatório.

Numerem-se as folhas dos autos a partir da pagina 40.

De acordo com o artigo 75, inciso VI, do Código de Processo Civil em vigor, 

serão representados em juízo, ativa e passivamente o espólio, pelo 

inventariante.

No caso, o pedido formulado pela parte requerida nos autos, encontra-se 

desacompanhado do documento probatório necessário para análise do 

pedido.

Dessa forma, não havendo demostração de que a Lira Budke Fontanelle, 

representa legalmente o espolio de Lauro Budke, intime-se a parte 

requerida, por seu patrono para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

nos autos que a pessoa por ele indicada trata-se da representante legal 

do espólio, para posterior prosseguimento do feito, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo acima mencionado com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte requerida.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136156 Nr: 25652-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTUNES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada e 

posterior distribuição da carta precatória expedida no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842743 Nr: 46753-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA VILMA PADILHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para manifestar 

acerca do decisão/intimação de fls. 103. Dito Isto, segue o referido 

despacho:(...) Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para 

posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 340779 Nr: 10981-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGRO MÁGUINAS PORÃ LTDA, VANDALSI LUCIA 

MANICA VERONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOSÉ DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON FRANCISCO 

SUCOLOTTI - OAB:11684, JOÃO BATISTA SANDRI - OAB:12300/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Certifico o decurso de prazo para o requerente manifestar nos autos 

acerca da decisão/intimação de fls. 132. Certifico ainda que encaminho 

intimação do autor para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151042 Nr: 32160-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIA ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324

 Certifico o decurso de prazo para o requerido manifestar nos autos 

acerca da intimação de fls. 100. Certifico ainda que encaminho intimação 

da requerida para comprovar nos autos a guia de pagamento dos 

honorários periciais, uma vez que a peça de fls. 99, foi protocolada 

desacompanhada da referida guia de pagamento,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 762146 Nr: 14654-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, ALINI FARIAS 

FRANZOLINI DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:287799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 888370 Nr: 22135-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL LUIZ DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL LUIZ DE DEUS - 

OAB:8.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Código do Processo nº 888370

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos foi reformada na corte superior 

majorando o valor dos honorários sucumbenciais conforme acórdão de 

folhas 574/578, vindo a parte requerente formular nos autos pedido de 

intimação da parte requerida para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 581), e não havendo 

comprovação do pagamento daquela condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 586/592.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 723674 Nr: 19283-20.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA ALVES DA SILVA RAMOS, JUSCINEI 

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSO FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORLANDO MURARO 

SILVA - OAB:12.130-A

 Código do Processo nº 723674

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, vindo a 

parte requerente formular pedido de intimação dos requeridos para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 698), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 700/710.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intimem-se as partes requeridas, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuarem o pagamento do valor da condenação, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028324-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES E CANABRAVA LTDA - ME (AUTOR(A))

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOMECAR COM DE VEICULOS LTDA (RÉU)

KALED ZIAD OMAIS (RÉU)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, As preliminares arguidas nas contestações se confundem com o 

mérito e com ele serão analisadas. Desta feita, com fulcro nos artigos 9º e 

10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e 

da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais 

provas ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que 

pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, 

pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões 

de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o 

protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001192-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO (REQUERENTE)

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (REQUERENTE)

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DA COSTA (INTERESSADO)

EDUARDO BARCAUI (INTERESSADO)

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI (INTERESSADO)

ELISABETH MARY AFFI DA COSTA (INTERESSADO)

KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI (INTERESSADO)

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI (INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO PJE N. 1001192-49.2017.8.11.0041 (p) 

VISTOS, Tendo em vista a expressa concordância das partes, 
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DETERMINO a alienação em hasta pública dos imóveis, observando-se o 

valor de avaliação, nos termos dos artigos 879 e seguintes do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033497-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NABI COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES - EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1033497-86.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório 

Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021181-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ROSALINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1021181-41.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15747946 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 15472646/15472649 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 15472648 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 15747946. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029486-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ERIC ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 04/02/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021171-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (AUTOR(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

EMANUELE PROENCA LARREA (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009749-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. P. (AUTOR(A))

J. D. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. C. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008791-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032385-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032385-82.2017.8.11.0041 AUTOR: MICHEL DAUD 

AYOUB SOBRINHO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO AT Vistos. Em que pese a juntada de novos documentos, 

mantenho a decisão que indeferiu o pedido de reembolso formulado pelo 

autor, na medida em que tal pleito confunde-se com o mérito da ação. 

Intime-se as partes da presente decisão. Após, venham os autos 

conclusos para organização e saneamento do processo. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 30 de Julho de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032385-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032385-82.2017.8.11.0041 AUTOR: MICHEL DAUD 

AYOUB SOBRINHO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO AT Vistos. Em que pese a juntada de novos documentos, 

mantenho a decisão que indeferiu o pedido de reembolso formulado pelo 

autor, na medida em que tal pleito confunde-se com o mérito da ação. 

Intime-se as partes da presente decisão. Após, venham os autos 

conclusos para organização e saneamento do processo. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 30 de Julho de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006230-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA (REQUERENTE)

BENEDITA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

EDIOGO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)
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CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LENIR ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERO PAES DE BARROS NETO (REQUERIDO)

CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024669-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SOARES DE BARROS (AUTOR(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024139-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024139-63.2018.8.11.0041 AUTOR: JHEINY LUCYA 

NUNES MEDEIROS RÉU: HDI SEGUROS S.A. V Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora não juntou a petição inicial. Assim 

sendo, INTIME-SE a requerente para acostar aos autos a petição inicial 

com documentos indispensáveis à propositura da ação (arts. 319 e 320, 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035867-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FABIANO MARTINS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035867-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FABIANO 

MARTINS DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16007348, que se trata de aviso de sinistro. Porém, após consulta do 

número do sinistro apresentado, junto ao Sistema DPVAT, foi constatado 

que houve resposta emitida pela seguradora requerida, o qual informa que 

há necessidade de complementação da documentação enviada. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035873-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI (REQUERENTE)

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035873-11.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIEN 

FABIO FIEL PAVONI REQUERIDO: ADAIR JOSE ALVES MOREIRA M Vistos. 

Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo 

não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo 

Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do 

CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). 

Ademais, verifica-se dos autos da presente carta precatória que a parte 

interessada não recolheu o valor referente à diligencia da missiva neste 

Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento referente a diligência, o que deverá ser 

efetivado em quantidade correspondente ao total de endereços nos quais 

deverão ser executados os atos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1026212-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COELHO (AUTOR(A))

Adib Elias (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luciana Fernandes Martins (RÉU)

MARCELO FELISBINO MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026212-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONARDO 

COELHO RÉU: MARCELO FELISBINO MARTINS, LUCIANA FERNANDES 

MARTINS W Vistos. Nos termos do art. 539 e seguintes do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a consignação dos valores referentes ao 

pagamento da dívida existente entre as partes, devendo o autor efetuar o 

depósito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 542, parágrafo único, do referido Diploma Processual. Não 

obstante, considerando que já se encontra juntado nos autos o 
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comprovante do depósito, CITE-SE a parte requerida para que requeira o 

respectivo levantamento ou para que apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 335, caput, CPC), contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação (art. 335, inciso III, CPC), sob pena de revelia (art. 

344, CPC). Alegada a insuficiência do depósito, INTIME-SE a parte autora 

para, querendo, complementá-lo no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035815-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JAVORSKI DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1035815-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SAMUEL JAVORSKI 

DE OLIVEIRA JUNIOR RÉU: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035974-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

GILMA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035974-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GILMA 

NOGUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial 

com requerimento administrativo que não atende as determinações legais. 

Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16024239 e Id. nº 16024240, que se trata de comprovante de envio de 

correspondência via correios. Porém, o referido comprovante não 

demonstra quais foram os documentos remetidos, posto que impossível a 

identificação de todos os documentos incluídos no interior do envelope da 

correspondência enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de 

requerimento administrativo por meio de correspondência postada via 

Correios, tendo em vista que tal procedimento não atende os requisitos 

previstos em Lei, que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente 

o protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036019-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036019-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO DA 

CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial 

com requerimento administrativo que não atende as determinações legais. 

Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16029873, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 
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332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038613-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038613-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO DE 

SOUZA FILHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001212-06.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADRIANO 

FRANCISCO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005402-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARINEI EMILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005402-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARINEI 

EMILIA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, já houve 

manifestação da parte requerente (Id nº 13960490), INTIME-SE a parte 

requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001264-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001264-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JHENIFER 

PINHEIRO TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da audiência 

de conciliação, assim como que, já houve manifestação da parte 

requerente (Id nº 14710990, pág. 07), INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001126-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001126-35.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONICE 

FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, já 

houve manifestação da parte requerente (Id nº 13685829, pág. 07), 

INTIME-SE a parte requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005145-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES (ADVOGADO(A))
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JOSE VIEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

CARLOS MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005145-84.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE VIEIRA 

DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037710-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037710-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROSIMEIRE 

DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038432-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038432-72.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

RAFAEL DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036647-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDINASIR DA SILVA JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036647-75.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EDINASIR DA 

SILVA JESUS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V 

Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017625-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CANDIDA VILELA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017625-31.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANA 

CANDIDA VILELA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004015-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JEFFERSON CESAR DE OLIVEIRA MARIGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004015-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JEFFERSON 

CESAR DE OLIVEIRA MARIGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Considerando que a parte requerida foi devidamente citada 

conforme movimento Id. 12606243 e Id. nº 12730276, CERTIFIQUE-SE o 

Senhor Gestor acerca do decurso de prazo para apresentação de 

contestação. No mais, tendo em vista que o laudo pericial restou juntado 

por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham-me os autos conclusos para prolação da 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011092-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005280-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006718-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (ADVOGADO(A))

RAFAELL DA SILVA MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DO HORTO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018983-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERENTE)

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011528-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE (ADVOGADO(A))

JOSE OLIMPIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 
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necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011695-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO (ADVOGADO(A))

ENEY CARLENE ALBUQUERQUE MELO (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015501-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010378-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005512-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006944-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO CUNHA MENDES (AUTOR(A))

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001444-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DANTAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001037-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO MIGUEL LENZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025545-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NATHALIA KASSIA SANTIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007012-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MEZZALIRA (ADVOGADO(A))

MEDVIA DIAGNOSTICO LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

ADRIANO CARRELO SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para, querendo, responder aos Embargos Monitórios 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028119-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DIRCE FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036045-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBHORA RENATA NUNES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PASCHOAL IRIA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036045-50.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PASCHOAL 

IRIA NOGUEIRA RÉU: AGEMED SAUDE S/A AT Vistos. Ante a urgência, 

proceda-se com o cumprimento da decisão constante no Id n.º 16040033 

em regime de plantão. Às providências. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018502-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE TELAREDO PAGLIARINI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ARAUJO BARCELOS (RÉU)

THOR BARCELOS PALOMARES (RÉU)

DIOGO PALOMARES RUFINO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036045-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBHORA RENATA NUNES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PASCHOAL IRIA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)
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Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 05/02/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031348-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA BOABAID LEVI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHECCHIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031348-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEILA 

MARIA BOABAID LEVI REQUERIDO: ANTONIO CHECCHIN W Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que foi concedida a tutela antecipada nos 

termos do art. 303 do Código de Processo Civil (Id. nº 155451224). Em 

seguida, a parte autora apresentou aditamento à petição inicial (Id. nº 

15994425). Assim sendo, ante o disposto nos arts. 303, § 1º, inciso II, e 

334 do Código de Processo Civil, DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. CITE-SE a parte 

requerida, observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

Outubro de 2018 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018945-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAGNER ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018945-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WAGNER 

ALMEIDA DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando o teor do termo da sessão de conciliação 

constante no movimento Id. nº 13447056, REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023891-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

SUZINEI ANTONIO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023891-97.2018.8.11.0041 AUTOR: SUZINEI 

ANTONIO MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14490551). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial ainda persistem atualmente, tal documento não é hábil 

a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. Por fim, 

anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma dezena 

de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento estava 

amparada na referida ata notarial, diante do considerável transcurso de 

tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa ter ocorrido 

mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de forma que 

reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Em igual prazo, deverá a 

parte autora emendar a petição inicial, apresentando procuração com 
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representação de sua genitora, devidamente datada e assinada, sob pena 

de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 01.08.2018, às 12:50.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026597-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

REINIELE ANTUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026597-53.2018.8.11.0041 AUTOR(A): REINIELE 

ANTUNES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14802193). 

Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma 

dezena de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento 

estava amparada na referida ata notarial, diante do considerável 

transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa 

ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de 

forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Em igual prazo, devera a 

parte autora regularizar a sua representação, com a juntada de 

procuração devidamente datada e assinada, sob pena de extinção do 

feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 20.08.2018, às 17:02.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026711-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011527-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS (AUTOR(A))

AMILTON SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONSOY LTDA (RÉU)

HELSON DE CASTRO (ADVOGADO(A))

CRISTIANO GRECO (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035025-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OEDER CORREA GOMES (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003506-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009172-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA (ADVOGADO(A))

BLESSING IDIOMAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011778-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024976-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA ISABEL DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

NUSSA AMILA DA GAMA MACHADO MAGALHAES (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012470-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE MATTOS CALHAO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037816-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO SILVEIRA MAIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014772-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL (ADVOGADO(A))

LUCIANO MAX ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (RÉU)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 854747 Nr: 57268-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIR MARRAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZICLER TAVARES FONSECA, DANTHON 

RICARDO DUNIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo 

Civil/73, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Medida Cautelar 

promovida por Aldir Marrafon em desfavor de Jozicler Tavares Fonseca e 

Danthon Ricardo Duniz dos Santos.CONDENO a parte autora a pagar as 

custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados de forma 

equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), dado o baixo valor atribuído à 

causa, nos termos do §8º do art. 85 do Código de Processo 

Civil/2015.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos em apenso – Código 

876737.Aguardem-se as providências determinadas nos autos em 

apenso.Cuiabá, 16 de Outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 897216 Nr: 27720-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARQUES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZICLER TAVARES FONSECA, DANTHON 

RICARDO DUNIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, MARIANA 

FRANÇA REDIVO - OAB:19861/O, NABILA LUDWIG GUNSCH - 

OAB:18980, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por ora, mantenho a decisão de fls. 153, vez que se trata de cautelar cuja 

liminar foi indeferida (fls. 104/105), bem como porque, vislumbra-se 

eventual inadequação da inicial, vez que a autora, aparentemente, pleiteia 

direito alheio em nome próprio. Isso, contudo, há de se examinado em 

momento oportuno.

 Além disso, o direito defendido pela autora já é objeto dos embargos por 

ela propostos (Código 900669).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 876737 Nr: 14611-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIR MARRAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZICLER TAVARES FONSECA, DANTHON 

RICARDO DUNIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODÉRMISSON T. V. DE OLIVEIRA 

- OAB:89.239/RS, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o presente feito, que deverá aguardar julgamento em conjunto 

com as ações conexas em apenso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 929293 Nr: 48888-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELTON PEREIRA DA SILVA, ANDRÉ 

HOMERO ISERNHAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12159 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT, MÔNICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12159 

MT, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por Ronielton Pereira da Silva 

em desfavor de André Homero Isernhagni.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a confirmação do cumprimento da obrigação pela parte 

exequente (fl. 268), a extinção da presente execução é a medida que se 

impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

Considerando o cumprimento da obrigação, procedi, nesta data, com o 

levantamento das restrições impostas aos veículos de fl. 251, no que se 

refere especificamente aos fatos discutidos nestes autos.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Cuiabá, 16 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 900669 Nr: 30365-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARQUES PRADO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR MARRAFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 A parte autora atendeu ao despacho de fls. 139, promovendo a juntada 

de matrícula atualizada registrada sob o nº 58.011.

Aparentemente, não houve o desmembramento da área e, o imóvel 

negociado sob a denominação de "Lote 03" corresponde a metade da área 

do Lote 04, o qual está registrado na matrícula suprareferida.

 Suspendo o presente feito, que deverá aguardar julgamento em conjunto 

com as ações conexas em apenso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820969 Nr: 27186-38.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA DE QUEIROZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez (fls. 114, 116). Contudo, não pôde ser realizada devido a 

ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por 

intermédio do seu patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada para manifestar 

acerca da ausência na pericia (fls. 118), a parte autora se manteve inerte 

(fls. 119).

 Pois bem. Considerando que não houve prévio requerimento da parte 

demandada, incabível a extinção do feito por abandono da causa pelo 

autor, nos termos do que prevê o § 6º do art. 485 do Código Processo 

Civil.

Em razão disso, e considerando, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal no endereço constante dos autos restou infrutífera (fl. 122), 

determino seja a parte autora intimada, por intermédio de seu procurador, 

a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu atual endereço, 

com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a sua omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, INTIME-SE a parte autora por carta com AR e 

por meio de seu advogado constituído nos autos, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra.

 Por outro lado, tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, 

é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que, na hipótese do procurador da parte autora informar 

que não possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo 

e para a mesma finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889715 Nr: 23048-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS GOMES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MIRANDA - 

OAB:9779-MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT

 Vistos.

Ab initio, PROCEDA-SE com o desapensamento do presente feito dos 

autos nº 13741-16.2014.811.0041, Código 875454, tendo em vista que 

esses deverão ser remetidos conclusos para realização de penhora, o 

que afetaria o regular trâmite destes embargos á execução.

Em seguida, CUMPRA-SE integralmente o decisum de fl. 108, com a busca 

da mídia da gravação dos depoimentos colhidos na audiência e instrução, 

nos termos determinados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 935406 Nr: 52272-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN MARIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez (fls. 155, 163, 171). Contudo, não pôde ser realizada devido a 

ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por 

intermédio do seu patrono.

Pois bem. Considerando que não houve prévio requerimento da parte 

demandada, incabível a extinção do feito por abandono da causa pelo 

autor, nos termos do que prevê o § 6º do art. 485 do Código Processo 

Civil.

Em razão disso, e considerando, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal no endereço constante dos autos restou infrutífera (fl. 178), 

determino seja a parte autora intimada, por intermédio de seu procurador, 

a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu atual endereço, 

com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a sua omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, INTIME-SE a parte autora por carta com AR e 

por meio de seu advogado constituído nos autos, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra.

 Por outro lado, tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, 

é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que, na hipótese do procurador da parte autora informar 

que não possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo 

e para a mesma finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 934426 Nr: 51666-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCSDS, MARCOS SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou, à fl. 222, 

pedido de desistência da ação.

 Assim sendo, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO seja intimada a parte requerida, na pessoa do seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do pedido de 

desistência, sob pena do seu silêncio ser considerado anuência tácita.

 Após o transcurso do prazo sem manifestação da parte requerida, o que 

deverá ser certificado pelo Gestor Judiciário, retornem os autos 
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conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171947 Nr: 40972-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THATIANE MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21.397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:17.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENES CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fls. 223/229).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1117743 Nr: 17801-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FLÁVIO DE MATOS, SUZENIL MARIA DE SOUZA 

MATOS, VIVIANE RAQUEL DE OLIVEIRA RECHZIEGEL, SEBASTIÃO 

AUGUSTO DO AMARAL, WILMA SILVA RAMOS, CARMEM GUARIM, 

MARIA DA PENHA CORREA, UBENICE FERREIRA DA SILVA RONDON, 

JUCIMEIRE CONCEIÇAO OLIVEIRA ASSUNPÇAO, KATIA CAROLINA DA 

CRUZ, LUCI LAROCCA DO AMARAL, GENIVALDO GASPARELLO DE 

ASSUMPÇÃO, SOLANGE MOURA LIMA, GONÇALO DIAS LEITE, 

OSCARINO COENGA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVÃO - 

OAB:73.825/RS, FELIPE SOUZA GALVAO - OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA R. PETRAROLI - 

OAB:OAB/SP 130.291, DANIELA CRISTINA PATINI - OAB:11.660/MT, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, DANIELA CRISTINA 

VAZ PATINI - OAB:11660/MT, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - 

OAB:21.098 OAB/PE, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, 

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - OAB:31464/SP

 ...Com fundamento na disposição legal acima descrita, determino a 

expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que, no prazo de 

20 (vinte) dias, manifeste se possui interesse em intervir no presente feito, 

devendo, em igual prazo, fornecer documentos que, eventualmente, 

comprovem a averbação dos imóveis dos autores na Apólice Pública do 

Ramo 66 do SFH, especialmente ficha de informação de financiamento, e 

outras que se fizerem necessárias à demonstração de vinculação da 

demanda ao FCVS. Faça acompanhar o ofício com cópia da inicial.Após a 

resposta da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Em seguida, voltem os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 718828 Nr: 9664-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JORGE MIZIARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO WILSON ROCHA 

MARANHÃO - OAB:4.093, JOSÉ DANTAS LOUREIRO NETO - 

OAB:14.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CRISTINA TURATTI - 

OAB:197.360

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, o 

que faço com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

aplicado subsidiariamente à espécie. REMETAM-SE os autos à Contadoria 

Judicial para a atualização, pelo índice aplicável aos depósitos da Conta 

Única, dos seguintes valores:•R$ 26.487,32 (vinte e seis mil, quatrocentos 

e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), a ser restituído à parte 

executada, em razão do saldo em excesso verificado;•R$ 46.827,76 

(quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e seis 

centavos), a ser levantado pela parte exequente, para quitação do saldo 

devedor remanescente.Após, EXPEÇA-SE o necessário para liberação 

dos valores atualizados às respectivas partes, em contas bancárias a 

serem indicadas nos autos, observando-se quanto à existência de 

poderes especiais para eventual levantamento pelos seus 

procuradores.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 343457 Nr: 13663-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADICIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT, SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:352103

 Vistos.

Ab initio, anoto que as informações solicitadas por meio do Malote Digital 

foram prestadas nesta data.

Considerando a concessão, em sede de agravo de instrumento, de efeito 

suspensivo da decisão de fls. 668, SUSPENDO o presente feito até o 

julgamento de mérito do recurso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954674 Nr: 2434-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725278 Nr: 20996-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR BARROS DE CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6062/MT, DIRCEU CARRETO - OAB:76367/SP, HAMILTON LOBO 
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MENDES FILHO - OAB:10791/MT, MARIA INÊS PEREIRA CARRETO - 

OAB:OAB/SP 86.494, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:OAB/MT 

2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 862510 Nr: 3664-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA VALADARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1053639 Nr: 48210-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MOURA, JUSSARA 

PEREIRA GAMIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873253 Nr: 12011-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA SILVA E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101.330 - MG, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 238887 Nr: 227-65.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOCA INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS 

TUBULARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1042940 Nr: 42967-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RICARDO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 872312 Nr: 11278-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM DE SOUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1123171 Nr: 20110-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ, ARY KARA JOSÉ, 

NEWTON KARA JOSÉ, RUBENS KARA JOSÉ, VANDA KARA JOSÉ 

PINHEIRO, MARIA DE FATIMA JORGE KARTER KARA JOSÉ, LIDIA COTAIT 

KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). IVO FERREIRA DA SILVA, OAB/MT nº 14.264, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 960649 Nr: 5103-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLYGTON DOUGLAS BENEDITO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT
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 Intimo a parte Requerida para que se manifeste, no prazo de 05 dias, 

sobre as fls. 112 a 114 juntadas aos autos e que dizem respeito a 

processo estranho a esta vara.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 939812 Nr: 54519-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AURÉLIO DO CARMO 

FERREIRA - OAB:MT/15.769, PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - 

OAB:22.715/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 443191-P/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 59334 Nr: 2604-57.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL FOLHA DO ESTADO ( SB GRÁFICA E 

DITORA LTDA ), JORNAL A GAZETA, O JORNAL'' DIÁRIO DE CUIABÁ 

LTDA''.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA DE CASTRO SANDY - OAB:6572, ANTÔNIO CARLOS V. V. 

MARCONDES - OAB:3599 B/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, EDER 

ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, Elaine Cristina Ferreira 

Sanches - OAB:7863/MT, ELIZABETE LIMA MIRANDA ROCHA - 

OAB:5.631, MÔNICA GOES CAMPELO - OAB:8.735/MT, NORMA SUELI 

DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 381255 Nr: 22450-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDACIO ANTONIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795954 Nr: 2295-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALINA VIEIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FELIX DOS SANTOS - 

OAB:25065/O, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10.455

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1100054 Nr: 10599-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE ARANTES DE ASSUNÇÃO, JVADA, JANETE 

ARANTES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES COSMORAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON AUGUSTO BACANI 

RODRIGUES - OAB:312846, RONALDO SANCHES TROMBINI - 

OAB:169.297/SP

 NOMEIO como perito profissional a ser indicado pela empresa Real Brasil 

Consultoria Ltda, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 

1856, Ed. Office Tower, Sala 408, 4º andar, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636.INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, formular quesitos, assim como para indicar 

assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato 

do respectivo assistente.INTIME-SE o expert, por meio eletrônico, a fim de 

que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a sua proposta de honorários 

[art. 465, §2º do CPC], os quais deverão ser custeados pela parte ré, pois 

foi quem requereu a prova.Havendo escusa, retornem os autos conclusos 

para nova nomeação de perito.Em caso de concordância, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se 

sobre a proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 3º, do Código 

de Processo Civil. ..Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1052621 Nr: 47692-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TUCANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS, M. 

H. G. P., ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO GIROLDO 

FILHO - OAB:17.143/MT

 ....de modo que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.No que tange aos 

documentos consitutívos do débito cobrado, é assente na jurisprudência 

que, tratando-se de dívida oriunda de despesas condominiais, por sua 

natureza propter rem – que fica vinculada ao imóvel, o seu pagamento e 

comprovação compete àquele que detém a propriedade ou posse do 

bem......Pela natureza da ação, não se justifica a prova oral pedida pelas 

partes, pois, ao autor compete fazer prova do débito e, acaso isso tenha 

sido demonstrado, cabe à parte contrária comprovar o pagamento por 

meio de documento hábil como forma de extinguir a obrigação, ao que não 

se prestaria oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal.Assim, nos 

termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO as provas 

indicadas.Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para, caso 

queiram, promover a juntada de novos documentos que entendam 

necessários para comprovação de suas alegações. Primeiro à parte 

autora e, após, à requerida.Decorrido o prazo, em atenção ao art. 12 do 

CPC, determino que os autos sejam incluídos na lista de processos aptos a 
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julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 118384 Nr: 7155-46.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MIRAGE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPHIA DO BRASIL S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico que fora assinado Alvará Eletrônico nº 412353-0/2018. Certifico 

mais que encaminhei cópia dos documentos ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, via Malote Digital n. 81120183724039.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124549 Nr: 20692-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DO CARMO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703

 Vistos. O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].(...).Assim, aplica-se ao caso sub judice as normas e 

princípios do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

evidenciada a hipossuficiência da parte requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da 

prova.No tocante as provas, a parte requerida pleiteou pela prova oral 

(fls.257). A parte autora, pleiteou pela prova oral e pericial (fls.259).Nos 

presentes autos, entendo prescindível a produção da prova pericial, na 

medida em que a controvérsia reside no fato se a parte autora é 

responsável pelos débitos anteriores à aquisição do imóvel. Destarte, 

indefiro o prova pericial. Por outro lado, DEFIRO as provas pugnadas pelas 

partes, consistente no depoimento pessoal das partes, assim como na 

produção de prova testemunhal. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de Fevereiro de 2019 às 14h:00min, a ser 

realizada na sala de audiências da 8º Vara Cível do Fórum da 

Capital.Intimem-se as partes pessoalmente por carta, no endereço 

indicado nos autos. Para a solenidade, as partes poderão, no prazo de 15 

(quinze) dias (§ 4º, do art. 357 do Código de Processo Civil), arrolar as 

testemunhas que pretendem inquirir, observando, para tanto, o que dispõe 

o § 6º do art. 357 do Código de Processo Civil.Deverão os advogados das 

partes se atentarem para a previsão contida no art. 455 do CPC no tocante 

a sua incumbência de intimar as testemunhas, dispensando-se a intimação 

do juízo. Intimem-se.Cuiabá, 01º de Outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1053639 Nr: 48210-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MOURA, JUSSARA 

PEREIRA GAMIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, 

devendo a parte executada que não possuir procurador constituído nos 

autos ser intimada por carta com aviso de recebimento.Anote-se que, no 

prazo supra, deverá a parte executada comprovar, se for o caso, que o 

numerário bloqueado é impenhorável e/ou que há excesso da penhora 

(art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.Havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não havendo manifestação da 

parte executada, converter-se-á a indisponibilidade da quantia bloqueada 

em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina 

o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em 

caso de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas judiciais 

disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o 

pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a 

presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem 

manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Anoto que, 

já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 16 de Julho 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725278 Nr: 20996-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR BARROS DE CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6062/MT, DIRCEU CARRETO - OAB:76367/SP, HAMILTON LOBO 

MENDES FILHO - OAB:10791/MT, MARIA INÊS PEREIRA CARRETO - 

OAB:OAB/SP 86.494, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:OAB/MT 

2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir procurador 

constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil.Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não 

havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Anoto que, já tendo sido realizadas 

diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências 

sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do 

executado .Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 16 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 291 de 931



de Julho 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 273207 Nr: 3782-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OG, HMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12.355, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716, WESLEY MANFRIN 

BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).No prazo supra, deverá a parte executada comprovar, se for o caso, 

que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou que há excesso da 

penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil).Anoto 

que, in casu, considerando que a parte executada foi revel na fase de 

conhecimento, a sua intimação deverá se processar mediante simples 

publicação do presente decisum no órgão oficial (DJE), nos termos do art. 

346 do Código de Processo Civil.Havendo manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de 

Processo Civil.Não havendo manifestação da parte executada, 

converter-se-á a indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, 

do Código de Processo Civil.No mais, em consulta ao Sistema BACENJUD, 

verifiquei que os valores bloqueados não foram transferidos para a Conta 

Única (fls. 121 e 123).Considerando que a execução se realiza no 

interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, 

(...).Portanto, OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta Única do 

Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, 

fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos.Por fim, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado, para apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 

( q u i n z e )  d i a s ,  r e q u e r e n d o  o  q u e  e n t e n d e r  d e 

direito.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 813234 Nr: 19710-46.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME, 

STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT, DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - OAB:18895/O, FLAVIA 

SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital de Citação, no prazo de 05 ( cinco) dias, para sua publicação em 

jornal de grande circulação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 1091398 Nr: 6755-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKI RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RODRIGUES NAPOLITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR MILAN CAPILÉ - 

OAB:835/MT

 Visto etc.

Tendo em vista o feriado nacional de Corpus Christi, redesigno a audiência 

de conciliação para 6/6/2016, às 16h:00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1091398 Nr: 6755-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKI RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RODRIGUES NAPOLITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR MILAN CAPILÉ - 

OAB:835/MT

 Iniciada a solenidade, pela ordem pediu a palavra a douta advogada da 

parte autora solicitando prazo para juntada de procuração da 

representante do condomínio bem como prazo para informar o novo 

endereço do requerido e depositar diligência para cumprimento, deferido 

pelo MMº Juiz no prazo de 10 (dez) dias. A seguir, o MMº Juiz redesigno a 

audiência de conciliação para 1.11.2016, às 17h00min, e determinou que 

após a juntada do endereço do requerido, este fosse citado nos termos do 

art. 246, II, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 371041 Nr: 7551-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA XAVIER PRADO SANTOS, 

ANTONIO DALADIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos.

Considerando que o requerimento da deflagração da fase de cumprimento 

de sentença foi apresentado após escoado o prazo de 01 (um) ano do 

trânsito em julgado, INTIME-SE a parte requerida por carta, nos termos do 

que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil, para pagar o 

débito, devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por 

cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 369990 Nr: 6610-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA XAVIER PRADO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES BARBOSA 

DE OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, Érica Butarello Gentille de 

Camargo - OAB:6.550-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 
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OAB:3150-A/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para manifestarem quanto ao prosseguimento do 

feito, competindo à parte exequente requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 68449 Nr: 9661-97.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES STIC 

SERVICE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELLSAT CELULARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MAX ARRUDA ABREU 

- OAB:4485

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Comércio Serviços e Representações Stic Service Ltda em desfavor de 

Cellsat Celulares Ltda.

Após realizado bloqueio de valores (fls. 280/283), as partes noticiaram a 

entabulação de acordo (fls. 298/301).

Em seguida, a parte executado apresentou os comprovantes de 

cumprimento integral da avença (fls. 314/317).

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a confirmação da quitação integral do débito exequendo 

(fl. 315/317), a extinção da presente execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser 

arcados na forma pactuada, observadas as normas da gratuidade da 

Justiça, sendo o caso.

 Por fim, ante o acordo firmado, assim como tendo em vista que os 

numerários bloqueados já foram transferidos para a Conta Única, 

DETERMINO a imediata expedição do alvará eletrônico em favor da parte 

exequente, em conta corrente de titularidade de sua procuradora (fl. 299), 

vez que possui poderes especiais para tanto (fl. 08).

Procedi, neste ato, com a retirada da restrição imposta no feito via Sistema 

Renajud.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 321210 Nr: 23004-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE TOMASIA DE AQUINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TAMBELINI 

BRASILEIRO - OAB:10.780-B/MT, GUSTAVO TAMBELINI BRASILEIRO - 

OAB:10.782, ROBERTO TAMBELINI - OAB:2716-A, ROZANA ALVES 

ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 Vistos.

Consoante documento de fl. 316, a penhora do imóvel efetivada por meio 

do termo de fl. 297 restou prejudicada.

Às fls. 311/314, a parte exequente pugna pela substituição do bem por 

outros 06 (seis) imóveis.

Contudo, considerando que apresentou matrícula atualizada somente de 

dois dos imóveis indicados, DEFIRO parcialmente os pedidos de fls. 

311/314, tão somente para determinar a penhora dos imóveis objetos das 

matrículas 80.753 e 80.792 do Segundo Serviço Notarial e Registral desta 

Comarca.

Anoto que, nos termos do art. 845, § 1º, do Código de Processo Civil, a 

“penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando 

apresentada certidão da respectiva matrícula” será realizada “por termo 

nos autos”.

Assim sendo, observando-se os requisitos do art. 838 do referido Diploma 

Processual, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos imóveis cujas matrículas 

encontram-se acostadas às fls. 323/325 e 326/328.

Caso o executado tenha advogado constituído nos autos, fica intimado 

acerca da penhora realizada por intermédio da publicação desta decisão, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual manifestação 

(art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso o executado não possua advogado constituído nos autos, 

expeça-se carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, 

do CPC.

Em seguida, EXPEÇA-SE mandado para avaliação, com a observância dos 

artigos 870 a 875 do CPC.

 Retornando o mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 

providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a averbação 

com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. 

Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do 

termo de penhora.

 Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 872823 Nr: 11665-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA DO BRASIL 

LTDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DA SILVA - 

OAB:17657/MT, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 426099-6/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1086268 Nr: 4426-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FREDERICO MÜLLER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGINA MARIA DA CHAGAS, LUIZ 

CARLOS TORQUATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as diligências retornaram endereços já existentes ou 

insuficientes, por esse motivo intimo o autor para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 437732 Nr: 15532-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. JUNIOR DA SILVA - ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, THAIS 
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DUTRA DA SILVA CARVALHO - OAB:10.111/MT

 Alvarás expedidos sob o nº 439755-P/2018 e 439756-8/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1064918 Nr: 53134-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPE SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEINEKEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Garcia Paskevicius - 

OAB:25133/O, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:OAB/MT 4611, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ 

RAMIREZ - OAB:188.439

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088900 Nr: 5657-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAURILA FOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 392240 Nr: 27759-18.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÉLIA MARIA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN MÁRCIO COSTA DE CARVALHO, 

CARVALHO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - OAB:13256, 

MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA DE ALMEIDA 

CARVALHO - OAB:96.727/RJ, RENAN MÁRCIO COSTA DE CARVALHO 

- OAB:21.591/DF

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091313 Nr: 6718-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, 

DIEGO FERNANDO TENORIO, DIONISIO MARTINS NASCIMENTO, MARIA 

RUBENY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente para que se manifeste quanto as Certidões 

juntadas bem como requeira o que entender por direito e apresente o 

pagamento das diligências se acaso for solicitá-las.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1019930 Nr: 31915-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEMARES CRUZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE GREGÓRIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da devolução dos autos 

pela 2ª instância, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 938395 Nr: 53851-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENNIFER SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER NEVES DE PAULA, FORTUNATO 

RAFAEL DE SALES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Intimo a parte Autora para que Apresente sua Impugnação a Contestação 

no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1086268 Nr: 4426-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FREDERICO MÜLLER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGINA MARIA DA CHAGAS, LUIZ 

CARLOS TORQUATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.60/61, o que faço para autorizar a busca de 

endereço da requerida Georgina Maria Chagas junto aos sistemas 

conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, intime-se o autor para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 356952 Nr: 27545-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 
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MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação de 

Imissão de Posse proposta por Carlos Roberto Ruvieri de Souza em face 

de Nelson Frederico Kunze Pinto. Custas processuais pelo autor, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem eventual interposição 

de recurso, arquive-se com baixa na distribuição.Cuiabá/MT, 18 de 

outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1123125 Nr: 20091-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A/MT, PAULO SEGIO DANIEL - OAB:9173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA TATIANA ROMÃO DE 

CARVALHO - OAB:215.351/SP

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização securitária em favor da autora, no valor de R$ 641.126,70 

(seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta 

centavos), observando-se a aplicação da redução de 10% relativa à 

cláusula de participação obrigatória do segurado (Cláusula 21). Os juros 

de mora deverão incidir a partir da citação e a correção monetária desde o 

sinistro.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá,11 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 803776 Nr: 10231-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO 

E DISRIBUIÇÃO DE VEICULOS LTDA, ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, LUCIMARA DA SILVA PÓLVORA - OAB:238.853/SP, 

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:23167/A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Nos termos do art. 

85, § 2° e § 10 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbências, 

os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, tocando na 

proporção de 50% aos mandatários de cada requerido.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 11 de Outubro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085965 Nr: 4246-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE DA PENHA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:17.727-MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1036793 Nr: 39960-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS SOUZA, LUIZ 

EDUARDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 833549 Nr: 38948-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais c/c Consignatória em Pagamento e Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada Daniel Ribeiro de Oliveira em desfavor de Vivo 

S/A, para:(a) Reconhecer a suficiência do depósito, declarando extinta a 

obrigação do consignante em relação às parcelas do contrato de telefonia 

discutido nos autos, tornando definitiva a liminar deferida. Autorizo, em 

favor do requerido, o levantamento do valor consignado, inclusive com os 

seus rendimentos.(b)Condenar a requerida ao pagamento de indenização 

ao autor, a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

em corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 

do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ ).(c)Condenar a requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor corrigido da causa.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá, 15 Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1002483 Nr: 24466-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAURA GOMES FERREIRA MORBECK, ADONAI 

MORBECK BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZICLER TAVARES FONSECA, DANTHON 

RICARDO DUNIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 24466-30.2015.811.0041 (Código 1002483)

Requerentes: Dinaura Gomes Ferreira Morbeck
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 Adonai Morbeck Barbosa

Requeridos: Jozicler Tavares Fonseca

 Danthon Ricardo Duniz dos Santos

 Vistos.

Certifique-se se houve o cumprimento do mandado de citação de fls. 133, 

bem como sobre a resposta da correspondência de fls. 146, também 

destinada à citação do requerido Danthon Ricardo.

 Sendo infrutíferas as tentativas, atente-se ao despacho de fls. 144.

 Cuiabá, 16 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 460267 Nr: 29559-47.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO GUSMÃO JUNIOR, ROZE MEIRY BENEDITO 

SOUZA DA COSTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, SAGA S/A GOIÁS DE AUTOMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, José Balduino de Souza Décio - OAB:7910/GO, Murillo 

de Faria Ferro - OAB:29.226-GO, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:OAB/MT 9552, RUY AUGUSTUS ROCHA - OAB:21.476/GO, 

Tayrone de Melo - OAB:2189/GO

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para se 

manifestar acerca do conteúdo da fls.330, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 887660 Nr: 21707-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAURA GOMES FERREIRA MORBECK, ADONAI 

MORBECK BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR MARRAFON, JOZICLER TAVARES 

FONSECA, DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:OAB/MT 14.278, 

SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5.652/MT

 Processo n.º 21707-30.2014.811.0041 (Código 887660)

Embargantes: Dinaura Gomes Ferreira Morbeck

 Adonai Morbeck Barbosa

Embargado: Aldir Marrafon

 Vistos.

Conforme consignado na decisão de fls. 181, após a decisão de fls. 82, 

que homologou desistência em relação aos embargados Jozicler Tavares 

e Danthon Ricardo, o feito teve prosseguimento quanto ao embargado 

Adonai Morbeck.

Analisando as manifestações das partes às fls. 182/185, tenho que 

assiste razão aos embargantes, pois, de fato, há necessidade de 

julgamento do mérito destes embargos.

Isso porque, ainda que na ação cautelar de sequestro em apenso – 

Código 854747 tenha existido decisão que determinou a liberação da 

fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel – parte esta que seria 

pertencente aos ora embargantes, a declaração do direito por estes 

pretendida, não pode se dar naquela cautelar, a qual se limita a examinar a 

existência dos requisitos legais da urgência.

Anoto que, nesta data, foi proferida sentença na referida cautelar (Código 

854747), o que não acarreta qualquer alteração fática na situação das 

partes nem na forma que atualmente se encontra constrito o imóvel, mas 

apenas põe fim à demanda preparatória, sem prejuízo de apreciação do 

mérito das ações principais em apenso, bem como nesta.

 Entendo como necessária a produção de prova oral.

 Porém, antes de designar audiência, entendo adequado aguardar-se a 

citação do requerido Danthon Ricardo Duniz nos autos Código 1002483, 

para que a colheita dos depoimentos se dê de forma una e conjunta em 

todos os feitos conexos.

 Intime-se.

Cuiabá, 16 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736794 Nr: 33243-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETHSABÁ MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDAFLORA SOCIEDADE DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, SANDRERLI FERREIRA NERY - OAB:3564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 901564 Nr: 31012-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). LEIDINEIA KATIA BOSI, OAB/MT nº 14981, para que devolva estes 

autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, 

CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 951592 Nr: 730-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA GOMES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para que, no prazo de 15 dias, se manifeste 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do CPC.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072392 Nr: 56369-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI ALCANTARA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMO a parte autora por carta com AR e por meio de seu advogado 

constituído nos autos, para que compareça na Secretaria da Vara no 
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prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata 

realização da prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, 

sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova e, por 

conseguinte, julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943051 Nr: 56358-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON DA SILVA NELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente, para se manifestar acerca do 

cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 209608 Nr: 20277-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECELAGEM AVENIDA LTDA, TECELAGEM AVENIDA 

LTDA, TECELAGEM AVENIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.MILERIO CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947, FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO - OAB:8609/MT, 

VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para retirar a certidão de crédito expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735760 Nr: 32147-90.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL ALVES MARTINIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO LOURENÇO 

RODRIGUES NETO - OAB:150586/SP, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - 

OAB:14170/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1026804 Nr: 35249-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVIO MATEUS SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 164044 Nr: 14119-21.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDADE AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, Roni Marcio Naves - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, GILVANDO ALVES DE LIMA - OAB:4016/MT, THAIS 

PASSOS DE CARVALHO - OAB:2.681

 Intimo o exequente para retirar a certidão de crédito expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810910 Nr: 17403-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA ANTONIA DE FRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

SISTEMA FACIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:12950/MT, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 350351 Nr: 20701-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - OAB:10599/MT, 

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LEAL S. JUNIOR - 

OAB:10.809, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação de Usucapião 

movida por Nelson Frederico Kunze Pinto em face de Banco Bradesco 

S.A, o que faço para declarar em favor do requerente a propriedade do 

apartamento nº 02 do Edifício Geneses, situado nesta Capital à Rua Dr. 

Arnaldo de Matos esquina com a Rua Vila Branca, nº 277, devidamente 

matriculado sob o nº 9008 no Cartório do Sétimo Oficio de Cuiabá-MT, 

assim como 01 (uma) vaga de garagem devidamente matriculado sob o nº 

9030 no Cartório do Sétimo Oficio de Cuiabá-MT.Por consequência, após o 

trânsito em julgado, proceda-se à expedição ofício ao 7º Serviço Notarial e 

Registral de Imóveis de Cuiabá a fim de que proceda ao registro desta 

sentença à margem da matrícula do imóvel, com vistas à transferência do 

seu domínio.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 

85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil de 2015.Registrada nesta data 

no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá/MT, 18 de Outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 720863 Nr: 16330-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODIR MANOEL HEITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX MARQUES - OAB:713

 INTIMO a parte executada (Condomínio Edifício Boa Esperança), por meio 

de seu advogado, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, sob pena de incidir multa 

de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165280 Nr: 38053-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALIA LAIZA DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS, 

VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 344, do CPC, DECRETO a REVELIA dos requeridos.

Uma vez que a matéria fática é incontroversa, entendo que feito 

encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 736794 Nr: 33243-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETHSABÁ MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDAFLORA SOCIEDADE DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, SANDRERLI FERREIRA NERY - OAB:3564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos etc.

Trata-se de alegação de fraude à execução em razão da alienação do 

bem descrito à fl. 397 dos autos.

 Em atenção ao disposto no art. 10, do Novo Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 dias, manifeste-se a parte executada

a respeito do pedido, trazendo aos autos os documentos pertinentes, sob 

pena de preclusão.

Nos termos do §4º, do art. 792, do Novo Código de Processo Civil, 

intime-se o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá

opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caberá à parte exequente providenciar o necessário para a intimação do 

terceiro, trazendo aos autos o endereço, além

da comprovação do recolhimento das despesas pertinentes, no prazo de 

5 dias, sob pena de indeferimento.

Int.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036045-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBHORA RENATA NUNES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PASCHOAL IRIA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036045-50.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PASCHOAL 

IRIA NOGUEIRA RÉU: AGEMED SAUDE S/A AT Vistos. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, 

ajuizada por Paschoal Iria Nogueira, assistido por seu neto Jobson 

Alexsandre Nogueira Bezerra, em desfavor de AGEMED Plano de Saúde 

S/A e AGEMED Planos de Saúde Cuiabá, todos devidamente qualificadas 

nos autos. Aduz o autor que é beneficiário do plano de saúde ofertado 

pela parte ré, na modalidade individual, tendo aderido em 21.08.2018. 

Menciona que na data de ontem, 18.10.2018, foi acometido de mal estar, 

razão pela qual foi encaminhado ao pronto atendimento do Hospital São 

Matheus que possui convênio com as requeridas. Alega que ao ser 

avaliado pelo médico, foi requisitada sua imediata internação em unidade 

de terapia intensiva, em razão de hemorragia digestiva. Sustenta que ao 

ser solicitado, junto à parte requerida, a autorização para internação em 

unidade de terapia intensiva, o pedido foi negado ao argumento de que 

ainda estava no período de carência. Por essas razões, requer, em sede 

de tutela provisória de urgência, que a requerida seja compelida a realizar 

a internação em unidade de terapia intensiva, nos termos do relatório 

médico, até a alta médica definitiva. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos são suficientes a evidenciar que o quadro de saúde da 

parte autora é grave, com prognóstico de risco de morte, conforme ressai 

do laudo médico constante no Id nº 16034047. Em que pese à parte autora 

não ter acostado o contrato firmado com a requerida e/ou a carteira do 

plano de saúde para demonstrar a relação contratual, ressai dos autos a 

guia de internação da requerida, na qual há o nome do autor, o número da 

carteira, razão o que demonstra a relação contratual (Id n.º 16034068, 

pág.6). Aliás, analisando pormenorizadamente a guia de internação, há 

expressamente que o caráter da internação é de urgência emergência. 

Ademais, ao que se extrai dos autos, o instrumento contratual foi 

pactuado, aos 21.08.2018, ou seja, há quase dois meses. É permitida a 

elaboração de cláusula de plano de saúde que prevê período de carência, 

no entanto, nos termos dos art. 35-C da Lei 9656/98, é obrigatória a 

cobertura de atendimento nas hipóteses de urgência e emergência, 

independentemente de carência, in verbis: "Art. 35-C. É obrigatória a 

cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos 

os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional.” Outrossim, ainda que se leve em 

consideração o período de carência, ressai do art. 12, inciso V, alínea c, 

da supracitada Lei que, em casos de urgência e emergência, o 

atendimento deve ser coberto no prazo máximo de 24 (vinte e quatro 

horas). Veja-se: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a 

vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta 

Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, 

respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no 

plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências 

mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de 

trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta 

dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para 

a cobertura dos casos de urgência e emergência;” Destarte, a cláusula 

que estipula o cumprimento do período de carência, voluntariamente 

aceito, merece mitigação em casos de urgência e emergência. Outrossim, 
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é cediço que o dever de atendimento nos casos de urgência/emergência 

deverá ser até superar a debilidade, não sendo justa a recusa da parte 

requerida. Além disso, na hipótese dos autos, aguardar-se o decurso do 

período de carência ou decisão de mérito acerca da validade ou não da 

recusa administrativa da mantenedora, mostra-se inadequado em face dos 

princípios constitucionais do direito à vida e dignidade da pessoa humana. 

À propósito, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DECLARAÇÃO DE NULIDADE 

DE CLÁUSULA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE 

– RECUSA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO – SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – ATENDIMENTO 

EMERGENCIAL OBRIGATÓRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVA E COMPORTA REDUÇÃO – JUROS 

DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM 

PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme é a orientação 

jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 

466667/SP), merece temperamento a aplicação da cláusula de carência 

estabelecida em contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a 

situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade 

de tratamento de emergência. A recusa de tratamento considerada 

indevida implica em clara violação à dignidade da parte autora e 

perturbação do seu bem estar emocional e psicológico, o que justifica a 

condenação da prestadora de serviços médicos ao pagamento de 

indenização.Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo 

inicial dos juros moratórios é a data da citação.( TJ/MT, Ap 97272/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). “DIREITO 

CIVIL E DO CONSUMIDOR. Ação de obrigação de fazer c/c indenização 

por danos morais. Plano de saúde. Aplicação do CDC. Relação 

consumerista. Necessidade de internação de paciente em uti. Alegação de 

que se encontrava em período de carência. Dever de atendimento 

emergencial até superar a debilidade. Não admissibilidade da recusa. 

Afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Dano moral não configurado. 

Contrato que prevê carência. Cláusula relativizada posteriormente pelo 

judiciário. Operadora do plano de saúde que custeou todo o tratamento da 

paciente até sua morte. Manutenção da sentença. Desprovimento do 

recurso.” (TJRN; AC 2018.007432-3; Natal; Segunda Câmara Cível; Rel. 

Des. Ibanez Monteiro; DJRN 15/10/2018) Indiscutível, portanto, que, em um 

juízo de ponderação, deve-se reconhecer à plausibilidade do direito 

alegado pela autora. No que tange ao perigo de dano, emerge da própria 

pretesão da parte autora, pois a não viabilização da internação lhe imporá 

risco à saude e à própria vida. Dessa forma, em juizo de estrita delibação, 

entendo que, no caso concreto, os direitos fundamentais de preservação 

da vida e da saúde devem se sobrepor, face à aparente probabilidade do 

direito da autora e o evidente perigo de dano. Posto isso, com base no art. 

297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, PROCEDA COM A 

INTERNAÇÃO da parte autora em unidade de terapia intensiva, nos termos 

do relatório médico, até a alta médica definitiva. Para o caso de 

descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c 

art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Por fim, consigno que, 

em que pese a possibilidade do neto representar o autor (avó) ante a sua 

incapacidade momentânea, não há que se falar em substituição 

processual, razão pela qual INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a sua representação fazendo constar na 

procuração o nome do autor, assim como do representante, sob pena de 

extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a urgência que o 

caso requer. Cuiabá, 19 de Outubro 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035248-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO EMANUEL TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035248-74.2018.8.11.0041 REQUERENTE: THIAGO 

EMANUEL TEIXEIRA REQUERIDO: CLARO S/A AT Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Thiago Emanuel 

Teixeira em desfavor de Claro Americel S/A, ambos qualificados nos 

autos. Alega o requerente, que recebeu uma cobrança da empresa 

requerida referente a habilitação da linha telefônica, n.º (65) 99285-4087. 

Menciona que, ao buscar informações junto à requerida acerca da 

cobrança, foi surpreendido com a informação de existência de uma fatura 

em aberto no valor de R$ 3.977,02 (três mil novecentos e setenta e sete 

reais e dois centavos). Aduz que, por desconhecer a linha telefônica, 

solicitou a cópia do contrato assinado, contudo não obteve êxito. Por 

entender que a cobrança é indevida, requer, em sede de tutela de 

urgência, que a requerida se abstenha de inserir seus dados nos 

cadastros restritivos de crédito. Em síntese, eis o relatório. Decido. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a carta do débito enviada pela requerida, assim 

como o boleto da cobrança no valor de R$ 3.977,02 (três mil novecentos e 

setenta e sete reais e dois centavos) - Id n.º15928805 e 15928807, o que 

dá suporte à alegação da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a 

negativação seja efetuada, a parte requerente sofrerá prejuízos 

econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com créditos 

e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 

300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou 

atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior e regular inclusão dos dados da requerente nos 

órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, 

ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência, o que faço para determinar que a requerida, SE ABSTENHA 

de inserir os dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito, no 

tocante ao débito discutido nos autos. Para o caso de descumprimento 

desta decisão, FIXO multa por descumprimento no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% 
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(vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pelo documento 

constante no Id nº 15928521, pág.2, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035270-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA SVERSUT BRIANTE (REQUERENTE)

RAQUEL MARCONDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035270-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

REGINA SVERSUT BRIANTE REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação de Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria 

Regina Sversut Briante, em desfavor de IUNI Unic Educacional Ltda, ambos 

qualificados no autos. Alega a requerente que ingressou na universidade 

requerida no primeiro semestre de 2014, obtendo o financiamento de 

100% (cem por cento) perante o FIES, para cursar a faculdade de 

medicina. Aduz que, apesar do financiamento de 100% (cem por cento), a 

requerida iniciou a cobrança adicional de valores. Relata que, aos 

11.10.2018, se dirigiu ao setor de atendimento da requerida, sendo 

informada que a diferença da semestralidade cobrada era o remanescente 

do valor não pago pelo FIES, uma vez que o valor do semestre era de R$ 

56.498,04 (cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e 

quatro centavos) e só era repassado o montante de R$ 42.983,70 

(quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). 

Menciona que a requerida além de efetuar cobranças está aplicando 

sanções pedagógicas e condicionando o adimplemento do débito à 

realização da rematrícula e aditamento. Por entender que a atitude da 

requerida é ilegal e abusiva, requer, em sede de tutela de urgência: a) a 

suspensão imediata de toda e qualquer cobrança já suportada pelo FIES; 

b) a rematrícula no 2º semestre de 2018; c) que seja promovido o 

aditamento do contrato FIES 2018/2; d) que a requerida não inscreva seus 

dados no cadastro restritivo de crédito relativo ao débito discutido nestes 

autos, assim como proceda com a baixa caso já tenha efetivado; e) que a 

requerida não crie qualquer óbice para utilização do portal do aluno e do 

ambiente virtual de aprendizagem, e ainda, permita o acesso ao campus 

universitário e a todo departamento necessário, f) que o seu nome 

permaneça na lista de chamada e seja permitido assistir as aulas e a 

realização das provas nas datas programadas, e por fim, g) que as 

rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pelo 

pretexto do não pagamento de cobranças como a dos autos, enquanto 

perdurar a demanda. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos o contrato firmado com o FIES para o financiamento 

de 100% (cem por cento) do curso (Id n.º 15931261), assim como o . Há 

nos autos, ainda, os aditamentos realizados em 01.07.2014, 18.02.2015, 

27.08.2015, 26.02.2016, 19.10.2016, 31.01.2017, 25.08.2017 e 

10.02.2018, sempre com o financiamento de 100% (cem por cento). 

Consta também, o extrato financeiro do qual é possível inferir a cobrança, 

por duas vezes, do valor de R$ 9.416,49 (nove mil quatrocentos e 

dezesseis reais e quarenta e nove centavos), à título de serviços 

educacionais FIES (Id nº 15931271, pág.3). Além disso, no referido 

extrato, é possível observar que há, no sistema da requerida, a anotação 

de deferimento do financiamento-FIES com o registro de bolsa no 

percentual de 100% (cem por cento), todavia, há valores em aberto para 

pagamento (Id nº 15931271, pág.2). Ocorre que, nos termos da Portaria 

Normativa nº 24 do Ministério da Educação e Cultura - MEC, de 10.12.2011, 

é vedado as instituições exigirem pagamento de mensalidades e matrículas 

ao estudante que tenha concluído sua inscrição do Sisfies. Vejamos: Art. 

2º-A É vedado às instituições de ensino superior participantes do Fies 

exigirem pagamento da matrícula e das parcelas das semestralidades do 

estudante que tenha concluído a sua inscrição no Sisfies. Portanto, não 

restando claro a que título foram lançadas as cobranças pedentes no 

extrato financeiro da parte autora, e considerando o financiamento 

estudantil no percentual de 100% (cem por cento), entendo presente o 

requisito da probabilidade do direito. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, conforme 

narrado na exordial, a autora está sendo cobrada indevidamente de 

valores cobertos pelo financiamento, sendo, ainda, ameaçada de ser 

impedida de realizar rematrícula para os próximos semestres do curso. 

Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para 

preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se 

presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, 

se a tutela provisória não for concedida agora por este Juízo, há sério e 

concreto risco da parte autora ter seus dados incluídos no cadastro 

restritivo de crédito e possíveis atrasos na conclusão da faculdade. Por 

fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a cobrança do 

valor dado por inadimplente e o cancelamento da matrícula. Posto isso, 

com fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência, 

o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, SUSPENDA toda e qualquer cobrança suportada pelo 

FIES; bem como PERMITA o acesso às instalações do campus, a inserção 

de seu nome na lista de chamada, a realização das avaliações parciais e 

oficias nas datas programas, AUTORIZE a rematrícula no 2º semestre de 

2018 e POSSIBILITE o aditamento desde que preenchida todas as 

exigências do financiamento estudantil; b) sob pena de aplicação de multa 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato de descumprimento, 

nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SE 

ABSTENHA negativar os dados da parte autora em razão de valores 

suportados pelo financiamento estudantil discutidos nestes autos, bem 

como de se abstenha de bloquear os acessos da parte autora aos portal 

acadêmico, em todas as atividades dele decorrentes, e ainda, se abstenha 

de impedir a rematrícula do requerente nos períodos letivos subsequentes 

com base em cobranças como aa debatidas nestes autos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 
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hipossuficiência econômica atestada, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034844-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTRES ESPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

CAMILA CORREA SILVA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (RÉU)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (RÉU)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034844-23.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MTRES 

ESPORTES LTDA - ME RÉU: ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS 

E PART LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, BR MALLS ADMINISTRACAO E 

COMERCIALIZACAO 01, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA 

PLAZA SHOPPING AT Vistos. Cuida-se de Ação de Recisão Contratual, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MTRÊS Esportes Ltda em 

desfavor de Royal Brasil Administração Empreendimentos e Participações 

Ltda, Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações 

Ltda e BR Malls Administração e Comercilização 03 LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora que, aos 

25.08.2014, firmou instrumento particular de contrato de locação e outras 

avenças de loja de uso comercial do Shopping Estação Cuiabá, tendo 

como objeto a loja de uso comercial- LUC, n.º 0001, piso L0, para 

desenvolver atividade de academia, tendo como denominação Bio Ritmo. 

Menciona que a data de inauguração do shopping estava prevista para 

abril de 2016. Contudo, a requerida não cumpriu com o pactuado e até o 

presente momento não ocorreu a inauguração do shopping. Inobstante a 

isso, a requerida emitiu boleto para a a cobrança da taxa condominial, no 

valor de R$ 12.019,00 (doze mil e dezenove reais), com vencimento em 

14.08.2018. Aduz ainda que diante do atraso na entrega do 

empreendimento notificou as requeridas visando a resolução contratual. 

Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência: a) a suspensão 

da exigibilidade do pagamento de valores e obrigações previstos no 

contrato; b) que a requerida se abstenha de proceder a cobrança ou 

execução de valores atinentes ao contrato, e por fim, c) que a requerida 

se abstenha se inserir os dados da parte autora, de seus representantes 

legais e fiadores nos cadastro restritivo de crédito em decorrência do 

contrato objeto dos autos, até o deslinde da ação. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora, a qual trouxe ao feito 

documentos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, 

mormente o contrato de locação da loja de uso comercial – LUC (Id n.º 

15906839), a notificação extrajudicial informando o interesse na resolução 

do contrato (Id n.º 15906943) e reportagens informando o adiamento da 

inauguração do shopping (Id n.º 15906948). Ademais, há nos autos 

boletos de taxa condominial no valor de R$ 12.019,00 (doze mil e 

dezenove reais) com vencimento em 14.08.2018. Portanto, entendo 

presente a probabilidade do direito da parte autora, na medida em que 

resta evidenciado o descumprimento contratual pela empresa requerida e 

a emissão de cobranças. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, acaso não concedida 

a tutela de urgência, a parte autora terá que continuar comprometendo sua 

renda com o pagamento das parcelas de um contrato que visa rescindir, 

face ao descumprimento contratual pela requerida, o que lhes gera 

insegurança e impõe enorme ônus. Apesar de ser suficiente a presença 

do perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese 

ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do 

processo, na medida em que, se a tutela provisória não for concedida 

agora por este juízo, há sério e concreto risco da requerida incluir o nome 

da parte autora no cadastro restritivo de crédito. Assim sendo, uma vez 

preenchidos os requisitos, como no caso ora sub judice, a concessão da 

tutela de urgência é medida que se impõe. Além disso, nos termos do art. 

476 do Código Civil, nenhuma das partes contratantes pode exigir da outra 

parte o implemento da obrigação sem que antes tenha cumprido a sua. 

Destarte, não se mostra razoável obrigar a parte autora a adimplir valores 

de contrato que se pretende rescindir, em decorrência do inadimplemento 

contratual provocado pela requerida. Por fim, o § 2º do supracitado artigo 

300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou 

atendido na presente hipótese, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a retomada da cobrança das parcelas inadimplidas. Posto 

isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida: a) sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

ambos do CPC, proceda com a suspensão da exigibilidade do pagamento 

de valores e obrigações referentes ao contrato firmado; b) sob pena de 

aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 dez (mil reais) por cada ato 

de descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 

537, ambos do CPC, SE ABSTENHA de inserir os dados da parte autora, 

de seus representantes legais e fiadores nos cadastro restritivo de 

crédito em decorrência do contrato objeto dos autos, até o deslinde da 

ação, bem como se abstenha de de efetuar cobranças ou execução de 

valores referentes ao contrato. No mais, ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE- SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de Outubro de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034771-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MATHEUS PAVAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CARLOS ANTONIO PERLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034771-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MATHEUS 

PAVAO DE OLIVEIRA RÉU: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AT 

Vistos. Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c Reparação por 

Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Matheus Pavão de Oliveira em face de Concessionária Domani Prime e 

Fabricante Jeep, todos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte 

autora que, aos 08.09.2017, adquiriu um veículo Jeep Compass Trailhawl, 

na primeira requerida, pelo valor de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e 

quatro mil e quinhentos reais). Assevera que a escolha pelo veículo da 

versão mais completa com funcionalidade de tração 4x4, se deu em razão 

da sua profissão que exige constantes e grandes deslocamentos nas 

comarcas do Estado, inclusive em estradas de terra. Sustenta que 

efetuada a compra da data supracitada, com pagamento integral do valor, 

tentou retirar o veículo na data seguinte, ocasião em que notou que o 

esguicho do para-brisa apresentava defeitos e o sensor de pressão de 

pneus também apresentava falha. Diz que, aos 11.09.2017 houve a 

retirada do veículo, frente à suposta solução dos vícios. Contudo, ao 

retornar a cidade de Marcelândia o automóvel passou a apresentar a 

mesma falha no sensor de pressão de pneus, além de problemas na trava 

elétrica da maçaneta, no kit muldimídia, no sensor de ré e na porta USB. 

Relata que, em 03.11.2017, o veículo retornou a concessionária requerida 

sendo parcialmente consertado e entregue em 06.11.2017. Todavia, em 

razão do sensor de pressão de pneus apresentar novo problema, e ainda, 

falhas em dois amortecedores e batentes, foi obrigado a retornar a 

concessionária em 09.11.2017. Aduz que na ocasião, foi trocado o módulo 

central de multimídia e apenas um amortecedor, já que a primeira requerida 

se recursou a trocar os dois, sob o argumento de dano pelo mau uso nas 

estradas de terra. Menciona, por fim, que compareceu em outras 

oportunidades à concessionária, em virtude de nova falhas, tendo ainda 

tido diversos gastos com locação de automóvel e realização de reparos 

no veículo. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência o 

reembolso do valor do veículo, de R$ 154.500,00, que, acrescido de 

atualização monetária, totaliza o importe de R$ 161.244,00 (cento e 

sessenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais), via depósito 

judicial, com a consequente devolução do veículo e, em seguida, a 

imediata liberação do valor depositado mediante alvará judicial. É a síntese. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, entendo que, em 

que pese à comprovação do negócio jurídico entabulado entre as partes, 

bem como dos vícios apontados no veículo adquirido, o pedido de tutela de 

urgência, consistente na restituição dos valores pagos, esgota o mérito da 

actio. Destarte, a ordem para restituição dos valores pagos in limine litis 

equivaleria ao exaurimento do provimento jurisdicional almejado, o que 

obsta a sua concessão, face à necessidade de se resguardar o 

contraditório e ampla defesa, aptos a demonstração das excludentes 

disciplinadas no CDC (art. 12, 3º, incisos II e III,) Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Civil. Responsabilidade civil. Consumidor. Ação de 

obrigação de fazer c/c danos morais. Vício no produto. Art. 18, do CDC. 

Ausência de conserto no prazo legal. Decisão liminar que determinou que 

a agravante consertasse o veículo e disponibilizasse veículo reserva ao 

consumidor. Decisão efetivamente cumprida. Reparos realizados. Veículo 

reserva concedido. Surgimento de novo vício. Pedido de substituição do 

produto ou restituição da quantia paga. Decisão interlocutória que 

determinou que a agravante entregasse novo veículo ao consumidor. 

Alegação de esvaziamento do mérito. Acolhida. Recurso conhecido e 

provido. Decisão unânime’. (TJAL; AI 0800719-59.2016.8.02.0000; Primeira 

Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 19/05/2016; 

Pág. 41). Assim sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento 

processual, a satisfação de todos os requisitos legais, e sendo 

necessária a formação do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a 

tutela de urgência requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, acaso 

presentes os pressupostos necessários. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de Outubro 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022970-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILO CUSTODIO DE SOUZA (AUTOR(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022970-41.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RAMILO 

CUSTODIO DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Ramilo Custodio de Souza, em desfavor de 

Energisa S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o requerente que 

reside no imóvel no qual está instalado a unidade consumidora n.º 

6/413484-7. Menciona que foi surpreendido com a fatura emitida em 

abril/2018, uma vez que destoa da realidade do consumo. Assevera que 

em razão da cobrança, deslocou-se até a sede da requerida para tentar 

solucionar o impasse. Diz, por fim, que está na iminência de ter os 

serviços de energia suspensos. Por essas razões, requer, em sede de 

tutela de urgência que a requerida “suspenda imediatamente as cobranças 

indevidas e exorbitantes em nome do Reclamante, por utilização/consumo 

jamais realizados, salvo os especificados nesta exordial, procedendo as 

cobranças futuras nos moldes contratuais da última fatura anexada 

04/2018, inclusive se abstendo de proceder com a suspensão dos seus 

serviços e já o tendo feito restabelecendo-os imediatamente, bem como 

não proceda a inclusão do seu nome junto aos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, por restar devidamente comprovado nos 

presentes autos a falha na prestação dos serviços da Reclamada, não 

justificando ser penalizada pelos defeitos na prestação dos serviços 

oriundos da sua falha exclusiva e caso já o tenha inserido, proceda com 

sua retirada até final deslinde desta ação” (sic). Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Ab initio, recebo a emenda a inicial constante no Id n.º 15248472. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 
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refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que a fatura com vencimento 08.05.2018, referente 

ao mês de abril/2018, no valor de R$ 795,12 (setecentos e noventa e 

cinco reais e doze centavos), se destoa das faturas anteriores, conforme 

análise dos documentos trazidos por ocasião da emenda à inicial (Id n.º 

15248475). Em análise das faturas anteriores, é possível ver que as 

faturas foram emitidas com valores menores ao cobrado na fatura 

contestada. Portanto, entendo presente a probabilidade do direito da parte 

autora. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que, caso a tutela não seja deferida, a parte 

poderá a ser privada da utilização de um serviço público essencial, além 

sofrer prejuízos econômicos, com a possibilidade do seus dados serem 

negativados. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior regular suspensão do fornecimento de energia. Por outro lado, 

no tocante ao pedidos de compelir a requerida a efetuar as cobranças 

futuras nos moldes contratuais da última fatura anexada - 04/2018, 

entendo que o pedido não comporta guarida já que o consumo efetivo 

poderá ser superior/inferior ao previsto na fatura. No mesmo sentido é a 

impossibilidade de acolher o pedido de suspensão das cobranças 

indevidas, uma vez que além do pedido ser genérico a autor questionou na 

exordial apenas o faturamento da fatura de abril de 2018. Não obstante 

presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, cumpre 

anotar que a insurgência quanto aos valores supostamente excessivos 

das faturas não retira da parte autora a obrigação do pagamento ao 

menos do valor que entende devido, posto que afronta ao princípio da 

razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de energia elétrica de 

forma graciosa. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor acima 

da média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por ausência 

de probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor equivalente ao 

dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca de 300% 

superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento 

doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço 

essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso 

conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de interromper 

o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 

165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício 

ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à fatura 

impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

contestadas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, o 

que faço para determinar que a requerida SE ABSTENHA de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora n.º 

6/413484-7 em decorrência da fatura com vencimento em 08.05.2018, no 

valor de R$ 795,12 (setecentos e noventa e cinco reais e doze centavos), 

até ulterior deliberação do Juízo, assim como que SE ABSTENHA de inserir 

os dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito pelo débito 

discutido nos autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por 

parte da concessionária demandada, FIXO multa por descumprimento no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, 

c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. CONDICIONO o cumprimento da 

tutela de urgência ao depósito judicial do valor que a parte autora entende 

devido da fatura questionada(abril de 2018) observando-se, para tanto, a 

média de consumo relativa aos três meses anteriores ao período 

contestado (janeiro, fevereiro e março de 2018). Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, em regime de Plantão. Cuiabá - MT, 

19 de Outubro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014066-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014066-66.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROBSON DA 

SILVA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por ROBSON DA SILVA RODRIGUES, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 10.11.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 6862372- pág. 01/02). A requerida ofereceu 

peça contestatória (id. 9456668, pág. 01/21). Impugnação à contestação 

(id. 10833587, pág. 01/12). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

9609257- pág. 01). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 9609257- pág. 02/03). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo Não procede também, a 

alegação da não juntada de “comprovante de residência” enseja na 

ausência de condição de procedibilidade, pois o local da residência da 
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parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na 

própria petição inicial, o autor declarou residir em Cuiabá/MT. Da mesma 

forma, a preliminar do principio da causalidade quanto à sucumbência, 

deve ser afastada haja vista que, não está a parte interessada obrigada a 

esgotar a esfera administrativa antes de buscar a prestação da tutela 

jurisdicional, o que lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, 

inciso XXXV), não sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus 

sucumbenciais, respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, haja vista que o referido requerimento 

encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento 

da seguradora requerida . 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi 

vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no 

membro ‘’joelho direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 6814698- 

Pág. 01/02), boletim de atendimento médico (id. 6814698- Pág. 03), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 9609257- pág. 02/03), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente, invalidez 

permanente parcial do membro joelho esquerdo avaliado em 50% de 

25%,(id. 9619345 - pág. 03), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO JOELHO DIREITO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE ROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos).acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(10.11.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000580-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

GEVERSON HENRIQUE VIANA STECANELLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000580-14.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GEVERSON 

HENRIQUE VIANA STECANELLA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por GEVERSON HENRIQUE VIANA 

STECANELLA em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

09.06.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4596638- 

Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 6084995- Pág. 

1/24). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6044365- Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 6044365- Pág. 

3/4). Oferecida impugnação à contestação ( id. 6817325– Pág. 1/13). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Da mesma 

forma, a preliminar do principio da causalidade quanto à sucumbência, 

deve ser afastada haja vista que, não está a parte interessada obrigada a 

esgotar a esfera administrativa antes de buscar a prestação da tutela 

jurisdicional, o que lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, 

inciso XXXV), não sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus 

sucumbenciais, respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. Não 

procede também, a alegação de que a juntada de “comprovante de 

residência em nome de terceiro” enseja na ausência de condição de 

procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser comprovado 

por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, o autor 

declarou residir em Cuiabá/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na 

forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, 

aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a competência é 

relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso 

recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 
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parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro superior esquerdo. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio boletim de 

ocorrência (id. 4586398– Pág. 1/3), boletim de atendimento médico (id. 

4586412– Pág. 1/3), bem como pela pericia médica judicial (id. 6044365- 

Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no membro (superior direito), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(09.06.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025430-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DIOGO DA MOTA RUBIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025430-98.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DIOGO DA 

MOTA RUBIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório C/C 

Indenização Por Danos Morais proposta por Diego da Mora Rubio em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros. A parte autora foi devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos o 

prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 

14678214). Todavia, consoante certificado no Id nº 15477882, a parte 

autora deixou de atender a determinação judicial. Após a certidão do 

decurso de prazo, por meio da petição acostada no movimento Id nº 

15627979, a parte autora apresentou pedido de dilação de prazo, para 

que seja realizado o protocolo do requerimento administrativo. É o breve 

relato. DECIDO. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Seguem abaixo os julgados supracitados, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 
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10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013550-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MATHEUS OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013550-46.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MATHEUS 

OLIVEIRA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por MATHEUS OLIVEIRA COSTA, em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 23.01.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 6859895- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

9596920- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 9596920- Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

9301470- Pág. 1/24). Impugnação à contestação (id. 10833382- Pág. 1/8). 

É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Não 

procede também, a alegação de que a juntada de “comprovante de 

residência em nome de terceiro” enseja na ausência de condição de 

procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser comprovado 

por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, o autor 

declarou residir em Cuiabá/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na 

forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, 

aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a competência é 

relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso 

recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro ombro direito. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 6758743- Pág. 1), boletim de atendimento médico (id. 6758743- Pág. 

1/2), bem como pela pericia médica judicial (id. 9596920- Pág. 3/4), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (ombro direito), de média 

repercussão, avaliada em 50% de 25% de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO OMBRO DIREITO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (23.01.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 
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muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036457-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

VICTOR CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036457-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VICTOR 

CAMPOS SOARES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por Victor Campos Soares, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 07.10.2017, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 11353192 - Pág. 1). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 12384104 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 12384104 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 12035425 - Pág. 1/30). Impugnação à contestação (id. 

12574736 - Pág. 1/15). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial “membro pé esquerdo”. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. ), boletim de atendimento médico (id. ), bem como pela pericia médica 

judicial (id. 12384104 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta 

aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, 

incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro pé esquerdo, 

avaliado em 50% de 50% (id. 12384104 - Pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PÉ ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 50%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 50% (B) x 50% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(07.10.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020130-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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EMERSON BENEDITO DIAS DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020130-92.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EMERSON 

BENEDITO DIAS DA SILVA CUNHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por EMERSON BENEDITO 

DIAS DA SILVA CUNHA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 04.04.2015, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 10661047 - Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 12945101- Pág. 1/24). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 13389384- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 13389384- Pág. 3/4). Oferecida impugnação à 

contestação ( id. 13595736– Pág. 1/13). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, haja vista que o referido requerimento 

encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento 

da seguradora requerida. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi 

vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no 

membro superior esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio boletim de ocorrência (id. 9487544– 

Pág. 1/3), boletim de atendimento médico (id. 9487544– Pág. 1/3), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 13389384- Pág. 3/4), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (superior esquerdo), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(04.04.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012349-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

CEDIVAL JOSE MATTEUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012349-19.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CEDIVAL 

JOSE MATTEUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por CEDIVAL JOSE MATTEUS, em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 16.07.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(Id. 6855606). A audiência de conciliação foi infrutífera (Id. 9597524). Foi 

realizada avaliação médica (Id. 9597524). A requerida ofereceu peça 

contestatória (Id. 9076201). Impugnação à contestação (Id. 10832983). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 
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havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto ainda, a preliminar 

de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez que, além de 

se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da 

extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo que no 

âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, pois, na hipótese em apreciação, o processo 

encontra-se em fase avançada, inclusive com realização de prova 

pericial, não se revelando adequada a sua extinção sem resolução do 

mérito. Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega de 

documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo 

dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 

1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida nesse sentido, 

deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, presunção de 

integralização da documentação protocolizada na via administrativa. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro “punho esquerdo e 

membro inferiro esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. 

6185246), boletim de atendimento médico (Id. 6185246), bem como pela 

pericia médica judicial (Id. 9597524), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

punho esquerdo avaliado em 75% de 25% e do requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior esquerdo), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70% de modo que, nos termos da 

Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PUNHO ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos). MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e ciquenta seis reais e 

vinte e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, 

no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei 

nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ R$ 7.256,25 (sete 

mil, duzentos e ciquenta seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (16.07.2016) nos termos da Súmula 

580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da 

condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023555-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR ALVES LEMES (AUTOR(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo 

de 05 dias. Cuiabá - MT, 19/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026513-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

HERMES TEODOSIO SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026513-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERMES TEODOSIO SANTOS JUNIOR RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME Vistos etc. Ao ID: 15686630 as partes apresentaram 

petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a 
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homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do 

CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III 

alínea b do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029185-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA DA CRUZ ALMEIDA SEMPIO BORGES (RÉU)

MURILO MATEUS MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029185-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME RÉU: CELMA DA CRUZ ALMEIDA 

SEMPIO BORGES Vistos etc. Vieram os autos conclusos para a análise da 

contestação apresentada ao ID. 15996805, onde é arguida em sede de 

preliminar conexão com a Ação Anulatória de Escritura de Compra e 

Venda c/c Adjudicação Compulsória e Tutela de Urgência para 

Manutenção de Posse, de nº 1009106-33.2018.8.11.0041 em trâmite 

perante a 4ª Vara Cível de Cuiabá, em virtude das duas demandas 

possuírem o mesmo objeto, qual seja o imóvel comercial situado à Rua São 

Joaquim, esquina com a Avenida Barão de Melgaço, nº 2.032, Bairro 

Centro Sul, Cuiabá-Mt. De início, importante salientar que há conexão entre 

ações que discutem sobre o mesmo objeto ou causa de pedir de forma 

que os processos podem ser reunidos para instrução e julgamento 

simultâneo, como dispõe o art. 55, §1º do CPC: “Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para 

decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)”(...) 

Acerca da conexão, colho o entendimento desta Corte: EMENTA 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA E LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – 

RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – ART. 55, E § 3º DO ATUAL CPC – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. O atual Código de Processo Civil ampliou o 

conceito de conexão, sendo que o § 3º do art. 55 traz uma maior 

elasticidade para as hipóteses de reunião de demandas para julgamento 

conjunto e assim evitar decisões conflitantes e contraditórias. Evidenciada 

a relação de afinidade entre as demandas propostas nos Juízos 

envolvidos, a conexão resultaria em uma maior celeridade e economia 

processual, evitando-se, ainda, o risco de decisões contraditórias. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no 

DJE 12/06/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE 

COISA INCERTA - REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO 

CONJUNTO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE 

DECISÕES CONFLITANTES - PRELIMINAR REJEITADA - CÉDULA DE 

PRODUTO RURAL - PRAZO PRESCRICIONAL - TRÊS ANOS - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA 

- RECURSO PROVIDO. A reunião de processos para julgamento conjunto é 

necessária se há conexão, que ocorre quando duas ou mais Ações 

possuem em comum o pedido ou a causa de pedir, ou quando há risco de 

prolação de decisões conflitantes. É de três anos o prazo prescricional da 

Cédula de Produto Rural (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 

57.663/66). A prescrição intercorrente se manifesta quando o autor 

permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição do direito material 

buscado. (Ap 138044/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 15/12/2017) Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que 

de fato existe a referida ação tramitando perante o juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, a qual tem como objeto o imóvel em contenda na presente 

demanda. Assim, constata-se a hipótese de conexão entre os feitos pela 

causa de pedir, que prescinde de identidade de partes, consoante dispõe 

o artigo 55 do Código de Processo Civil. Nelson Nery Júnior, tratando do 

assunto, conceituou não apenas a conexão, como também o que se 

entende por causa de pedir: “1. Conceito de conexão. Na verdade a lei 

disse menos do que queria, porque basta a coincidência de um só dos 

elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido), para que exista a 

conexão de duas ações. 2. Conceito de causa de pedir. São os 

fundamentos de fato e de direito, é a razão pela qual se pede.” (NERY 

JUNIOR, Nelson e Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual em vigor. Atual 01.08.1997, 3 ed., ver 

e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 414). (grifos apostos) 

Dessa forma, a conexão desta ação com a ação ajuizada perante a 4ª 

Vara Cível desta Capital é evidente, na forma do artigo 55 do Código de 

Processo Civil, de modo que a reunião dos processos é medida impeditiva 

de decisões conflitantes, porquanto dizem respeito ao mesmo objeto ou 

tem por fundamento a mesma causa de pedir. Ademais, a reunião das 

ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente, sendo que o registro ou a distribuição da 

petição inicial torna prevento o juízo, na forma dos artigos 58 e 59, ambos 

do Código de Processo Civil. Neste sentido, em análise aos autos de nº 

1009106-33.2018.8.11.0041, restou verificado que o feito foi distribuído na 

data de 09/04/2018, data esta anterior à distribuição deste feito, sendo 

importante salientar que a decisão na qual foi deferida a antecipação de 

tutela no processo supramencionado, onde foi determinada a manutenção 

do requerente na posse do imóvel, foi proferida na data de 11 de Abril de 

2018, sendo referida data também precedente a distribuição desta 

demanda a qual tramita perante este juízo, sendo que esta foi distribuída 

em 04/09/2018. Faz-se importante salientar ainda, que a citação da 

empresa NEVASKA SORVETERIA LTDA – ME, ora requerida na ação a 

qual tramita perante a 4ª Vara Cível, e, requerente nesta se deu na data de 

23 de Abril de 2018, demonstrando assim o conhecimento por parte da 

mesma em relação à antecipação de tutela concedida na Ação Anulatória 

de Escritura de Compra e Venda c/c Adjudicação Compulsória e Tutela de 

Urgência para Manutenção de Posse de nº 1009106-33.2018.8.11.0041. 

Diante do exposto, DETERMINO o SOBRESTAMENTO da tutela deferida nos 

presentes autos, a qual será analisada posteriormente pelo juízo prevento, 

tendo em vista a tutela que concedeu a posse do imóvel a terceiro que não 

a autora da presente ação. DETERMINO ainda o recolhimento do mandado 

de desocupação forçada expedido nos autos. RECONHEÇO a conexão 

entre a presente demanda e a Ação Anulatória de Escritura de Compra e 

Venda c/c Adjudicação Compulsória e Tutela de Urgência para 

Manutenção de Posse, de nº 1009106-33.2018.8.11.0041, em trâmite 

perante a 4ª Vara Cível desta Capital, pelo que determino a reunião dos 

feitos, com a consequente remessa dos autos ao Juízo competente, a fim 

de que sejam decididas simultaneamente evitando decisões conflitantes, 

conforme dispõe o §8 do artigo 55 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 19/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 74014 Nr: 12276-26.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 231056 Nr: 575-92.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROGRESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS PADRON
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - OAB:8333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 333014 Nr: 3817-88.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLLIO MÁRCIO BRITO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Certidão de Crédito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042006 Nr: 42537-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMANDIR SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MENEGAZZO DE BARROS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES POLISEL - 

OAB:12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Vistos etc.

Considerando que as partes não foram devidamente intimadas da decisão 

de fl. 242, REDESIGNO o dia 05/12/2018, às 15:00horas, para realização 

da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do 

CPC.

Diante da aplicabilidade imediata da legislação processual, atentem-se as 

partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido de que os 

interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) testemunha(s) 

por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 154658 Nr: 8327-86.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA, ROBERTO CASTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SILVEIRA - 

OAB:3634/MT

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 73941 Nr: 2130-38.1992.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CLÓVIS RODRIGO DO VALE, CLAUDIO 

JOSÉ DE ASSIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPACEL S/A COMERCIAL PARANAENSE DE 

CEREAIS, DIANOR JACO RIEDI, LACY JACO RIEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - 

OAB:9252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RONCATO - 

OAB:2147/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861044 Nr: 2540-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IVAN RICARDO PEDROLLO, IDA MARIA 

TIMM PEDROLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844, TAÍSA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12.815/MT, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 

49.540

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARCELO MARSANGO

Data da Carga: 18/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890400 Nr: 23499-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CANDIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS MARCELO MACEDO DE 

SOUZA - OAB:13.671/MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242, MICHELLE SANTOS MACHADO - OAB:13.023

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIAÇAO

Data da Carga: 18/10/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 714371 Nr: 9037-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIA E COMERCIAL- BICBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B, JOSÉ EUGENIO COLLARES MAIA - OAB:133.974-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 Impulsiono os autos a parte exequente para manifestar requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1040308 Nr: 41778-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARGARETH MARTINEZ METELLO BUSANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA ABRIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:OAB/MT 8117

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817475 Nr: 23903-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JACINTHO FERRAZ MARTINS, MARIONE 

DORNELES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, SONIA ROSA PAIM BIASI - OAB:4.334-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:OAB/MT 1887

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1074793 Nr: 57430-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE FIGUEIREDO PISSURNO MOTTA PINTO, 

DIJALMA MOTTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORDANA PEREIRA DE 

AZEVEDO DE LIMA - OAB:18104

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 460208 Nr: 29520-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 Impulsiono os autos intimando a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, há efetuar o pagamento das diligências para o oficial de justiça, 

comprovando o pagamento nos autos no prazo de 05 dias. O pagamento 

de diligência de oficial de justiça é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739784 Nr: 36461-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTOSÍNTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LÚCIA M. P. CARDOSO 

DE MELLO - OAB:100.930/SP

 .Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido da executada, somente no 

tocante ao excesso de execução, e HOMOLOGO o cálculo de fls. 

519.Devido à existência de valores bloqueados via Bacenjud (fl.478) nos 

autos em quantia superior ao débito, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o cumprimento de 

sentença.Considerando o valor penhorado em excesso, qual seja R$ 

26.253,27 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e sete 

centavos), determino o desbloqueio deste em favor da parte executada, 

para conta a ser indicada.Vincule-se o valor remanescente penhorado a 

este processo.Na oportunidade, expeça-se alvará da quantia 

remanescente em favor da exequente, em conta indicada às fls. 

524.Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da 

CNGC.Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o 

disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 

do CNJ, que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, 

monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento de 

depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 703622 Nr: 38261-79.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ VONZ CAMÍCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO 

PARAÍSO LTDA, ALEXANDRE DEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA FERNANDES JOAQUIM - 

OAB:85248, CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - OAB:6518, DANIEL 

DARCI ARBUGERI - OAB:46.629 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB: 2292-MT, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A/MT, 

JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480/MT, LUCAS DIAS DE 

CAMPOS - OAB:16929, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A, 

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - OAB:15556/MT, TOMÁS 

ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Sendo assim, DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA da requerida 

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA – VALPAR, nos 

termos do artigo 485, VI do CPC, e JULGO EXTINTO o feito em relação à 

esta, devendo prosseguir tão somente em relação aos demais.CONDENO 

a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 

(três mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 

2° e 8°, do CPC.Assim, reconhecido o direito da autora à percepção de 

indenização no valor de 4,18% do percentual de quotas devido ao réu 

Alexandre Demori, o cálculo deverá ser realizado mediante liquidação 

judicial. Quanto à Antecipação de Tutela deferida, RETIFICO os termos 

para que se limite apenas ao bloqueio do percentual de 4,18% do 

percentual devido ao requerido (25%), e não sobre o total da 

indenização.Pelo exposto, enfrentados as questões trazidas a baila e 

capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, inciso III alínea “a” 

do CPC, HOMOLOGO o reconhecimento jurídico do pedido, em 

consequência, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização em 
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valor à ser arbitrado em liquidação de sentença, no percentual de 4,18% 

dos 25% pertencente ao requerido Alexandre Demori, e 4,18% dos 25% 

devido ao réu na ação contra a Petrobras, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE. 

RETIFICO os termos da tutela para que se limite apenas ao bloqueio do 

percentual de 4,18% do percentual devido ao requerido (25%), e não 

sobre o total da indenização da ação movida contra a Petrobrás na 33ª 

Vara Cível do Rio de Janeiro.CONDENO, ainda, o demandado, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 863900 Nr: 4726-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785/MT, MARIA DAGMAR NUNES BRITO RODRIGUES - 

OAB:3.602-B, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIAGRINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO V. FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 Vistos etc.Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça.Considerando que o acórdão cassou a sentença de 

piso e tornou nulos os atos posteriores à morte do autor, e não tendo até o 

momento sido regularizada a representação, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Cartório Distribuidor para que realize as 

anotações pertinentes conforme pedido de fls. 523/529, habilitando os 

herdeiros no polo ativo da lide.Na oportunidade, considerando o pedido de 

realização de perícia formulado pela requerida, nomeio o profissional: - DR. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 24 de outubro, 827, 

sala 8, galeria 24 de outubro, Bairro Popular, Fone: (65) 2127-8022 e (65) 

99631-9447, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).Apresento o seguinte 

quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe 

se a situação foi de urgência/emergência e se poderia a autora valer-se 

dos serviços oferecidos pela requerida.Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para 

depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta 

judicial (CPC, art. 94 e 95).Depositado o valor da perícia, autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo.Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação.O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do início dos 

trabalhos.Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 885486 Nr: 20180-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.C. EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS S/A, 

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERUZA RESENDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, vanessa alves contó - OAB:15.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA 

- OAB:4.561

 Vistos etc.

Às fls. 153/163, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 824969 Nr: 31001-43.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLÍNIO GARCIA DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEILSON CARVALHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELO FRANSOSI - 

OAB:6222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução do mérito. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o (a) 

requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 877428 Nr: 15076-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMEN REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAP - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CHAPAS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PALOMARES - 

OAB:12.526/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, ALESSANDRO LUIGI LICKS BERTOLLO - OAB:27.756, 

JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, SIDINEI JOÃO STRAUS - 

OAB:17.112/SC, VLADIMIR DE MARCK - OAB:8746/SC

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de 1/12 (um doze avos) sobre o total das 

comissões auferidas durante a vigência do contrato para ressarcimento 

dos investimentos despendidos pelo representante comercial.CONDENO 

ainda a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC.P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 929471 Nr: 49003-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HASSAN ZAKI FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI - OAB:170025/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente 

para CONDENAR a requerida a desembolsar ao reembolso do tratamento 

respeitados os critérios dispostos na tabela da Associação Médica 

Brasileira para serviços médicos e exames complementares, baseando-se 

na Tabela de Maior valor entre os Hospitais de Cuiabá, conforme cláusula 

XII item 12.1, devendo ser deduzida a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) já paga ao autor.Em face da sucumbência recíproca (art.86, do 

CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais na proporção de 60% pela requerente e 40% pela(s) 

requerida(s). Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), nos termos do que preceitua os parágrafos 2º e 8º do 

art. 85 do CPC, na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor da 

requerida e 30% em favor da autora, sendo que a parte autora ficará 

isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 414051 Nr: 2767-56.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE CORREA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARINA CORREA FRANÇA, JOSÉ 

DEODATO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9.457/MT

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIADE DE ATO JURÍDICO 

proposta por MARGARETE CORREA DE MOURA em desfavor ANTONIA 

MARINA CORREA FRANÇA e JOSÉ DEODATO CORREIA.

De início, INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora às fls. 151 

concernente à citação via Edital do requerido José Deodato Correia, tendo 

em vista que o mesmo já fora devidamente citado (fls. 35) e apresentou 

Contestação (fls. 36/40), não sendo necessária nova citação.

Verifica-se dos autos que às fls. 123 foi certificado pelo Oficial de Justiça 

que o requerido veio a óbito, tornando-se assim, necessária a sucessão 

processual conforme já decidido às fls. 139, e que não foi realizada pela 

parte autora.

Diante da informação do falecimento da parte requerida, com fulcro no 

artigo 313, I, do CPC, a suspensão do feito até que seja regularizada a 

representação processual é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Morte do 

Executado no curso do processo. Extinção do feito pelo magistrado 

sentenciante nos termos do art. 267, IV, do CPC. Necessidade de 

determinar a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros do 

devedor, na forma dos arts. 265 e 1055, do CPC. - Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos 

seus sucessores, observado o disposto no art. 265 do CPC. - Sentença 

desconstituída para que retornem os autos ao Juízo de origem, 

observando-se a regular tramitação do feito, nos termos da legislação 

pertinente. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime”. (TJSE - 

Apelação 2010217495; Relator DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO; 2ª. 

CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 07/02/2011).

Dessa forma, suspendo a presente ação, determinando a intimação da 

autora a fim de que promova a sucessão processual, com a intimação do 

espólio, herdeiros ou eventuais sucessores no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do inciso II do parágrafo 2º 

do artigo 313.

 Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 345556 Nr: 16180-10.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. H. C., MARCUS GIULLIANO CASTIGLIONI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, ROGERIO R. GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS - 

OAB:100101

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para obrigar a ré a 

arcar com as despesas médico-hospitalares do tratamento da requerente 

nos limites da tabela prevista no contrato, devendo os valores excedentes 

serem apurados em sede de liquidação de sentença, com juros legais de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir 

da data do efetivo prejuízo (Súmula 53 do STJ); o qual servirá de baliza 

para a Execução nº 13082-46.2010.811.0041 – código 433756, em 

apenso.Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC; sendo isenta a autora por ser beneficiária de Justiça Gratuita.Quanto 

aos honorários advocatícios fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 

favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, 

sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos 

honorários respectivos (arts. 85, § 14 c/c 86, do CPC). Contudo, em face 

ao deferimento de gratuidade de justiça em favor do autor, suspendo a 

exigibilidade dos débitos em face deste, assim permanecendo até que haja 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º, do 

CPC.P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Traslade-se cópia desta sentença para o feito executivo em 

apensoCumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 330054 Nr: 2069-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDROSA NETO - 

OAB:13763/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando o decurso de prazo para a executada se manifestar acerca 

do valor bloqueado via Bacenjud, às fls. 152, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância bloqueada nos autos, conforme 

dados bancários declinados às fls. 155.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 
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parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1021625 Nr: 32739-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO GRASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT-8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 124/128.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 753495 Nr: 5405-91.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULHIANA MARIA SANTOS CABRAL, PMDSC, 

JUSCÉLIA JOSÉ DOS REIS, ELISIA ALVES DA SILVA, NADRC, BMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte 

requerida: a)ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

correspondente ao prêmio por MORTE, corrigido monetariamente pelo INPC 

desde a data do sinistro (18.07.2010) e acrescido de juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação, cabendo a cada beneficiário o percentual de 25% 

do valor do prêmio.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze 

por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, §

§ 2º e 8º do CPC. P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 263486 Nr: 22019-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE RAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:144.879/SP, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8649, EDEVAL DÓRICO DA CRUZ E SILVA - 

OAB:9091-MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 Vistos etc.

As partes se compuseram em sessão de conciliação realizada na Central 

de Conciliação e Mediação da Capital, conforme Termo de fls. 291/293.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

P. R. I.

 Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

formalidades de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 940660 Nr: 54960-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBP, CLAUDIA REGINA BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171 OAB/MT, Caroline Aparecida Alcantara Egues - 

OAB:11.63025, FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES - OAB:17.734, 

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786 OAB/MT, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660 OAB/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR as 

requeridas: 1)ao pagamento a título de indenização por danos materiais o 

importe de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais), acrescido de 

juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do acidente.2)ao 

pagamento a título de indenização por danos morais o importe de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir desta data.DETERMINO a expedição de certidão para 

que a parte autora e/ou demandada providencie a habilitação do crédito, 

no processo de liquidação extrajudicial.Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida e Denunciada 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada, na forma prevista no artigo 85, § 2º do 

CPC. DA LIDE SECUNDÁRIA:Registra-se que a seguradora deve arcar com 

sua responsabilidade de acordo com os limites previstos na apólice do 

seguro, englobando os danos morais na cobertura dos danos corporais 

(fl.210). Por fim, o montante da apólice deverá ser atualizado pelo INPC 

desde a data da contratação até o efetivo pagamento.CONDENO a 

denunciada ao pagamento de honorários sucumbenciais ao denunciante, 

estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 
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CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1114685 Nr: 16548-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA RIBEIRO VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - OAB:17.921/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução do mérito, para CONDENAR o 

demandado a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

título de danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a 

partir desta data (Súmula 362 STJ). Em razão da sucumbência, CONDENO 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrando 

honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do §§ 2º e 8° do art. 85 do Código de Processo 

Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 769876 Nr: 22871-98.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ANDRADE DE FREITAS BAPTISTELA, 

EVELINE DOS SANTOS TEIXEIRA BAPTISTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, JOÃO CARLOS POLISEL 

- OAB:12909/O-MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE RESSARCIMENTO 

POR PERDAS E DANOS, DANOS MATERIAIS E MORAIS para: a) 

DECLARAR o mês de maio de 2011 o prazo final previsto contratualmente 

para a entrega do imóvel em debate.b) CONDENAR as requeridas a 

indenizarem a parte autora pelos danos materiais a titulo de pagamento de 

aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel, um mês (de 

maio/2011 até a data da efetiva entrega das chaves 03.06.2011), no 

importe de R$ 665,16 (seiscentos e sessenta e cinco reais e dezesseis 

centavos), conforme os documentos às fls.140, acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir de cada desembolso e correção monetária pelo INPC, a 

partir da citação.c) DECLARAR abusiva a cobrança de juros de obra 

aplicados ao saldo devedor do imóvel desde maio de 2011, cabendo as 

requeridas restituir o juros incidente sobre as parcelas desse período, 

valor esse acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e 

correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de cada 

desembolso.d) CONDENAR as demandadas a indenizarem a parte 

requerente pelos prejuízos de ordem moral á ela causados e, sabendo do 

caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de 

impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e 

razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.e) ao pagamento a 

título de indenização por danos materiais o importe de R$ 1.800,00 (um mil 

e oitocentos reais), acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do desembolso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 802330 Nr: 8793-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYARA ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA 

LTDA-ME, DAYANNA LEITE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:OAB/MT 12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com 

a verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o 

(a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 895105 Nr: 26586-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ III SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Vistos etc.

Às fls. 266, as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094538 Nr: 8216-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 
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OAB:113.815, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por IRANI DE OLIVEIRA 

SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente às fls. 146.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 373862 Nr: 10217-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO LEONIDIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, JOÃO CESAR FADUL - OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO - OAB:9140, 

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES - OAB:8829

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte exequente para manifestar sobre a resposta de 

ofício, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 8407 Nr: 41-95.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ OLIVEIRA SANTOS - ME, 

WILSON JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ALVES GOUVEIA - 

OAB:4888/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para comprovar 

distribuição da Carta Precatória no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1269343 Nr: 27433-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERCY CIRILO DE SOUSA, WILSON 

MAGALHAES DA SILVA, W4 CONSTRUTORA LTDA, WELLINGTON 

GONÇALO OLIVEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1217673 Nr: 10757-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTE ODONTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENÂNCIO CAJAL FILHO, ANGELO MARINO 

DRUZIAN FILHO, SHEILA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 60 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 340774 Nr: 10978-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A MARTIS E SOUZA - ME, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIARINI & MENDONÇA LTDA-ME, ARTHUR 

ALVES NASCIMENTO DE MENDONÇA, LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8400 -MT

 Vistos etc.

Defiro nova tentativa de bloqueio via Bacenjud de fls. 155 e 157/159, pelas 

mesmas razões já fundamentadas no decisório de fls. 108/110.

Mantenham-se os autos conclusos para efetivação da busca.

Efetivada a penhora on line, determino a intimação das partes para 

manifestarem no prazo legal.

 Caso seja infrutífera, intime-se a exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767191 Nr: 19998-28.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ANDRADE DE FREITAS BAPTISTELA, 

EVELINE DOS SANTOS TEIXEIRA BAPTISTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. D. G. CONSTRUTORA, GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:308.505/SP, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC 

sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 
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condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC.P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 784774 Nr: 38594-60.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE SUZEMAR DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA, ALEXANDRE DEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6.518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16929, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP

 Pelo exposto, enfrentados as questões trazidas a baila e capazes a influir 

à conclusão, com fulcro no artigo 487, inciso III alínea “a” do CPC, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, em 

consequência, CONDENO o requerido ALEXANDRE DEMORI ao pagamento 

de indenização em valor à ser arbitrado em liquidação de sentença, no 

percentual de 2,08% dos 25% pertencente ao requerido Alexandre 

Demori, e 2,08% dos 25% devido ao réu na ação contra a Petrobras, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC/IBGE, quando do recebimento. Por fim, DEFIRO A 

TUTELA para DETERMINAR a expedição de ofício à da 33ª Vara Cível do 

Rio de Janeiro para que resguarde o percentual de 4,18% do percentual 

devido ao requerido ALEXANDRE DEMORI (25%) na ação movida contra a 

PETROBRÁS, e não sobre o total da indenização. CONDENO, ainda, o 

demandado, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 954671 Nr: 2431-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407-SP, RODRIGO NUNES - OAB:19341/A

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência e 

inexigibilidade do débito aqui litigado, bem como, CONDENAR a parte 

demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado. CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos 

termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 

3.000,00 (três mil reais).P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1037666 Nr: 40403-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO MACIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723-MT, LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por DANIEL AUGUSTO 

MACIEL DE MORAES em face de GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A para:1)CONDENAR a demandada a indenizar a 

parte requerente pelos prejuízos de ordem moral causados, sabendo do 

caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de 

impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e 

razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito, acrescido de juros de mora 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.RATIFICO a 

tutela deferida.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 

(três mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° 8º, do CPC.Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE certidão para que a parte 

autora providencie a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Falimentar.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 922283 Nr: 44760-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ALVES DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, J. 

ROCHA IMOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS para:a) DECLARAR abusiva a cobrança de TAXA DE 

EVOLUÇÃO DA OBRA a partir de Maio/2014 até a entrega das chaves, 

cabendo as requeridas restituir as parcelas pagas nesse período, na 

forma simples, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de cada 

desembolso.b) CONDENAR as demandadas a indenizar as partes 

requerentes pelos prejuízos de ordem moral causados, que fixo em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.RATIFICO a 

tutela anteriormente deferida.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 318 de 931



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 456300 Nr: 27105-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEÓRGIA MACEDO PEREIRA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ZANETTI GHIORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A, EVANGELINA APARECIDA BARROS 

GONÇALVES - OAB:10.417/MT, GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES 

LIMA - OAB:13441-B

 Vistos etc.

Renove-se a ordem de bloqueio Bacenjud, pelas mesmas razões 

fundamentadas às fls. 467/468.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140368 Nr: 27565-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGALINA CRISÓSTOMO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13519, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por OLGALINA 

CRISÓSTOMO BARBOSA em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando o reconhecimento da parte credora do excesso de 

execução, bem como a concordância com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente às fls. 176.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 743854 Nr: 40855-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETTINATE RIBEIRO 

FRÓES - OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 

OAB:13.786MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

No mais, torno sem efeito o impulsionamento de fls. 191, visto que não 

houve pagamento da condenação, somente juntada de comprovante da 

obrigação de fazer imposta.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 856536 Nr: 58832-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA LOPES SANTANA LEMOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Vistos etc.

Verifica-se que a parte autora embora intimada pessoalmente para 

comparecer à Defensoria Pública para formular quesitos, se manteve 

inerte.

Dessa forma, não tendo sido apresentado os quesitos pela autora e tendo 

em vista se tratar de processo incluso na Meta 2/2018 do CNJ e afim de 

dar celeridade ao feito, DETERMINO o cumprimento do decisório de fls. 

156, consoante intimação do Expert para apresentar proposta de 

honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 385690 Nr: 21450-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GARCIA DUPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: revel - OAB:

 Vistos etc.

Às fls. 290/293, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e suspensão do 

feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação, e julgo 
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prejudicado o recurso de apelação interposto às fls. 271/288.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1052525 Nr: 47644-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVERSINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

ÉDIO LOTUFO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, noticiada 

pela requerida às fls. 247, encaminhem-se os autos à CEJUSC, para 

designação e posterior realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 901655 Nr: 31076-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSR, KDSR, LUCIMAR POLONI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20.011A, DANIELE DE FARIA RIBEIRO 

GONZAGA - OAB:36528, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:OAB/GO 

30.485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:MS/15.155-A, LUCIMER 

COELHO DE FREITAS - OAB:33.001 OAB/GO

 No caso em tela o pedido versa sobre contrato de seguro prestamista, de 

modo que a competência para seu processamento é exclusiva de uma das 

Varas Bancárias desta Comarca. Feitas essas considerações, conheço a 

incompetência desta Vara e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência bancária desta Comarca de Cuiabá/MT, 

para onde determino a remessa deste feito. Anote-se, inclusive na 

distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 741660 Nr: 38498-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROGÉRIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA (GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Vistos etc.

Às fls. 158/519, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

DETERMINO a baixa da penhora realizada nos autos, nos termos do 

acordo.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 917033 Nr: 41452-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL DELGADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil.REVOGO a tutela 

anteriormente deferida.CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, 

esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) requerido (a), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta 

das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária 

gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.P. R. I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78520 Nr: 10118-32.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERVAREJÃO SAÚDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS HATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, VIRGILIO PINONE FILHO - OAB:104248/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT, 

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 Dessa forma, EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetuada a penhora 

de bens que guarnecem a residência do devedor (com observância ao art. 

833 do CPC/2015), tantos quantos bastem à satisfação do crédito, os 

quais deverão ser depositados à parte credora. Expeça-se a competente 

Carta Precatória. Efetivada penhora, imediatamente realize-se avaliação 

dos bens penhorados. Após a realização da penhora e da avaliação, 

INTIMEM-SE o executado da constrição, para manifestar no prazo legal. 

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze). Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 320 de 931



que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se ainda a 

exequente quanto aos demais aspectos da impugnação do executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Considerando que a autocomposição é 

premissa fomentada a luz da nova lei processual, diante da possibilidade 

de acordo entre as partes, encaminhem-se os autos à CEJUSC, para 

designação e posterior realização da audiência de conciliação. Após, 

intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores para o 

ato. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 377850 Nr: 13916-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E 

TRASPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASTIBRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS E DERIVADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de tentativa de bloqueio via Bacenjud, conforme requerido 

no petitório de fls. 231/235, pela mesmas razões fundamentadas no 

decisório de fls. 210/211.

Caso negativo, intime-se a exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780190 Nr: 33712-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA ALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada, sobre o valor 

total de R$ 113.518,18. Mantenha-se o feito concluso em gabinete para a 

efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Bacenjud. Efetivada a penhora, determino a intimação das partes para 

manifestarem no prazo legal. Tornando exitosa a penhora de valores, 

oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 446171 Nr: 20563-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF 

- OAB:11866 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto no artigo 257 do Código de Processo Civil que dispõe: 

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - a afirmação do autor ou a 

certidão do oficial informando a presença das circunstâncias 

autorizadoras;”Conforme denota entendimento jurisprudencial acerca do 

assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).Dessa 

forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, preenchidos 

os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, desde já DEFIRO o 

pedido, para determinar a citação por edital do executado.Transcorrido in 

albis o prazo da citação sem a parte demandada se manifestar, desde já, 

em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar nestes autos como 

curador especial da parte requerida, com fulcro no artigo 9.º, inciso II, 

segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador especial acerca da 

nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente defesa ao 

pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1032739 Nr: 37952-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, ELTON 

FERNANDES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida, 

possível a realização de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD. DEFIRO o 

pedido de pesquisa de possíveis endereços do requerido via RENAJUD e 

INFOJUD. Com a informação nos autos, manifeste a parte autora, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Mantenham-se os autos conclusos para efetivas 

buscas. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 792575 Nr: 47838-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, MASTERFLEX 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, SCHEIR & RIBEIRO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP, 

MASTERFLEX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.649/MT, 

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 16.449*, FERNANDA 

THEODORO GOMES - OAB:16.018-A/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O, ROSEMERI 

MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, FERNANDA THEODORO GOMES - 

OAB:16.018-A/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848, ROSEMERI 

MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome da parte executada NP LOCADORA, junto ao DETRAN via 

sistema Renajud, suficiente para garantia do débito. Conforme determina o 

artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação das constrições acima deferida 

através dos Sistemas Bacenjud e Renajud. Procedida à penhora, intime-se 

o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze). Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do 

Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, 

fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 768979 Nr: 21918-37.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELUCY CARMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

MARCIO NOVAES CAVALCANTI - OAB:90604/SP

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente 

para:CONDENAR as demandadas a indenizar a parte requerente pelos 

prejuízos de ordem moral a ela causados e, sabendo do caráter 

preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir 

que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), importância que considero ponderada e razoável, 

capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC, a partir desta data.Considerando a sucumbência recíproca 

(art.86, do CPC) o pagamento das custas e despesas processuais deve 

ser dividido na proporção de 2/3 para o autor (no entanto está isento o 

autor por ser beneficiário da Justiça Gratuita) e 1/3 para o requerido. Os 

honorários advocatícios devem ser divididos na mesma proporção.Assim, 

CONDENO as partes ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, 

do CPC, sendo que a autora terá suspensa a exigibilidade da condenação 

dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.P.R.I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029185-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA DA CRUZ ALMEIDA SEMPIO BORGES (RÉU)

MURILO MATEUS MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029185-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME RÉU: CELMA DA CRUZ ALMEIDA 

SEMPIO BORGES Vistos etc. Vieram os autos conclusos para a análise da 

contestação apresentada ao ID. 15996805, onde é arguida em sede de 

preliminar conexão com a Ação Anulatória de Escritura de Compra e 

Venda c/c Adjudicação Compulsória e Tutela de Urgência para 

Manutenção de Posse, de nº 1009106-33.2018.8.11.0041 em trâmite 

perante a 4ª Vara Cível de Cuiabá, em virtude das duas demandas 

possuírem o mesmo objeto, qual seja o imóvel comercial situado à Rua São 

Joaquim, esquina com a Avenida Barão de Melgaço, nº 2.032, Bairro 

Centro Sul, Cuiabá-Mt. De início, importante salientar que há conexão entre 

ações que discutem sobre o mesmo objeto ou causa de pedir de forma 

que os processos podem ser reunidos para instrução e julgamento 

simultâneo, como dispõe o art. 55, §1º do CPC: “Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para 

decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)”(...) 

Acerca da conexão, colho o entendimento desta Corte: EMENTA 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA E LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – 

RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – ART. 55, E § 3º DO ATUAL CPC – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. O atual Código de Processo Civil ampliou o 

conceito de conexão, sendo que o § 3º do art. 55 traz uma maior 

elasticidade para as hipóteses de reunião de demandas para julgamento 

conjunto e assim evitar decisões conflitantes e contraditórias. Evidenciada 

a relação de afinidade entre as demandas propostas nos Juízos 

envolvidos, a conexão resultaria em uma maior celeridade e economia 

processual, evitando-se, ainda, o risco de decisões contraditórias. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no 

DJE 12/06/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE 

COISA INCERTA - REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO 

CONJUNTO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE 

DECISÕES CONFLITANTES - PRELIMINAR REJEITADA - CÉDULA DE 

PRODUTO RURAL - PRAZO PRESCRICIONAL - TRÊS ANOS - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA 

- RECURSO PROVIDO. A reunião de processos para julgamento conjunto é 

necessária se há conexão, que ocorre quando duas ou mais Ações 

possuem em comum o pedido ou a causa de pedir, ou quando há risco de 

prolação de decisões conflitantes. É de três anos o prazo prescricional da 

Cédula de Produto Rural (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 

57.663/66). A prescrição intercorrente se manifesta quando o autor 

permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição do direito material 

buscado. (Ap 138044/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 15/12/2017) Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que 

de fato existe a referida ação tramitando perante o juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, a qual tem como objeto o imóvel em contenda na presente 

demanda. Assim, constata-se a hipótese de conexão entre os feitos pela 

causa de pedir, que prescinde de identidade de partes, consoante dispõe 

o artigo 55 do Código de Processo Civil. Nelson Nery Júnior, tratando do 

assunto, conceituou não apenas a conexão, como também o que se 

entende por causa de pedir: “1. Conceito de conexão. Na verdade a lei 

disse menos do que queria, porque basta a coincidência de um só dos 

elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido), para que exista a 

conexão de duas ações. 2. Conceito de causa de pedir. São os 

fundamentos de fato e de direito, é a razão pela qual se pede.” (NERY 

JUNIOR, Nelson e Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual em vigor. Atual 01.08.1997, 3 ed., ver 

e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 414). (grifos apostos) 

Dessa forma, a conexão desta ação com a ação ajuizada perante a 4ª 

Vara Cível desta Capital é evidente, na forma do artigo 55 do Código de 

Processo Civil, de modo que a reunião dos processos é medida impeditiva 

de decisões conflitantes, porquanto dizem respeito ao mesmo objeto ou 

tem por fundamento a mesma causa de pedir. Ademais, a reunião das 

ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente, sendo que o registro ou a distribuição da 

petição inicial torna prevento o juízo, na forma dos artigos 58 e 59, ambos 

do Código de Processo Civil. Neste sentido, em análise aos autos de nº 

1009106-33.2018.8.11.0041, restou verificado que o feito foi distribuído na 

data de 09/04/2018, data esta anterior à distribuição deste feito, sendo 

importante salientar que a decisão na qual foi deferida a antecipação de 

tutela no processo supramencionado, onde foi determinada a manutenção 

do requerente na posse do imóvel, foi proferida na data de 11 de Abril de 

2018, sendo referida data também precedente a distribuição desta 

demanda a qual tramita perante este juízo, sendo que esta foi distribuída 

em 04/09/2018. Faz-se importante salientar ainda, que a citação da 

empresa NEVASKA SORVETERIA LTDA – ME, ora requerida na ação a 

qual tramita perante a 4ª Vara Cível, e, requerente nesta se deu na data de 

23 de Abril de 2018, demonstrando assim o conhecimento por parte da 

mesma em relação à antecipação de tutela concedida na Ação Anulatória 

de Escritura de Compra e Venda c/c Adjudicação Compulsória e Tutela de 

Urgência para Manutenção de Posse de nº 1009106-33.2018.8.11.0041. 

Diante do exposto, DETERMINO o SOBRESTAMENTO da tutela deferida nos 

presentes autos, a qual será analisada posteriormente pelo juízo prevento, 

tendo em vista a tutela que concedeu a posse do imóvel a terceiro que não 

a autora da presente ação. DETERMINO ainda o recolhimento do mandado 

de desocupação forçada expedido nos autos. RECONHEÇO a conexão 

entre a presente demanda e a Ação Anulatória de Escritura de Compra e 

Venda c/c Adjudicação Compulsória e Tutela de Urgência para 

Manutenção de Posse, de nº 1009106-33.2018.8.11.0041, em trâmite 

perante a 4ª Vara Cível desta Capital, pelo que determino a reunião dos 

feitos, com a consequente remessa dos autos ao Juízo competente, a fim 

de que sejam decididas simultaneamente evitando decisões conflitantes, 

conforme dispõe o §8 do artigo 55 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 19/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018014-79.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUHAMAD OMAR DAHBOUR (AUTOR(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018014-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MUHAMAD OMAR DAHBOUR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Pedido Liminar proposta por MUHAMAD 

OMAR DAHBOUR em face de REDE ENERGISA S/A, devidamente 

qualificados nos autos. O autor narra que é consumidor dos serviços e 

produtos oferecidos pela Energisa S/A. Aduz que passou por grandes 

problemas financeiros, estes agravados por problemas de saúde, que 

impossibilitaram suportar as despesas ordinárias da família, chegando a 

ter cortado seus telefones, o fornecimento de água e energia elétrica, 

entre tantas outras necessidades. Alude ter feito conjuntamente com sua 

família, um planejamento financeiro, bem como tem se esforçado para 

adimplir com as obrigações vencidas e vincendas. Explana que quando 

procurou a concessionária ré em dezembro de 2017, com o fito de propor 

acordo, sendo proposto o montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 

reais) e parcelamento do restante, o que restou negado em virtude de ser 

dito pela demandada que seria impossível acordo com o valor 

supramencionado de entrada. Sustenta que se envolveu em um acidente 

automobilístico e teve que dispor do dinheiro que havia separado para o 

referido o acordo. Expõe que não desistiu de compor com a reclamada na 

tentativa de regularizar sua situação, sendo tentado acordo com a 

assessoria jurídica via e-mails, contudo sem acordo, uma vez que foi 

proposto pela requerida o importe de R$ 2.157,00 (dois mil cento e 

cinquenta e sete reais) a título de entrada, somados a mais 24 (vinte e 

quatro) parcelas no valor de R$ 911,78 (novecentos e onze reais e 

setenta e oito centavos), totalizando o montante de R$ 20.039,72 (vinte mil 

trinta e nove reais e setenta e dois centavos), uma vez que seu débito 

perfazia o valor de R$ 17.454,00 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta 

e quatro reais). Elucida que também houve tentativa de acordo junto ao 

PROCON, sendo que mais uma vez não houve proposta que fosse 

possível para o mesmo. Pugna em sede de antecipação de tutela pelo 

restabelecimento de seu fornecimento de energia elétrica, bem como pelo 

parcelamento de seu débito, mediante a consignação do valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) em primeira parcela, o montante de R$ 454,00 

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais) na data de 28/07/2018 e 64 

parcelas no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Por meio do 

decisório de ID. 13830275 foi indeferida a assistência judiciária gratuita, 

sendo determinada a intimação da parte autora para recolher as custas e 

taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias. Ao movimento de ID. 

13874100 comparece o requerente pleiteando pela reconsideração da 

decisão supramencionada. Mediante petitórios e documentos de Ids. 

13886116 a 15773540 é consignado pelo demandante os valores de R$ 

1.000,00 (mil reais), R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) e 

R$ 252,50 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) 

respectivamente. É o Relatório. Decido. Ação de Consignação em 

Pagamento c/c Pedido Liminar proposta por MUHAMAD OMAR DAHBOUR 

em face de REDE ENERGISA S/A, devidamente qualificados nos autos. · 

DA RECONSIDERAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA Sabe-se que para 

insurgência contra decisão judicial só há uma via possível, o recurso 

(afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores. Neste norte, já decidiu o Egrégio 

STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO 

OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) Destaquei. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

A despeito das considerações acima, quanto aos benefícios da 

Assistência Judiciária, alegando a parte necessidade do benefício 

mediante afirmação e subsistindo motivos que demonstrem a sua 

desnecessidade, como o caso dos documentos apresentados, é de se 

conceder o benefício. Sobre a assistência judiciária, dispõe o artigo o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: “LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” Posto isso, de acordo com as considerações supra, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender os 

requisitos legais. · DA TUTELA ANTECIPADA Sobre o instituto da tutela 

antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da 

tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A respeito do 

tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em 

Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso 

reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de energia 

elétrica. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a 

necessidade de transparência nas informações prestadas ao consumidor 

há também que destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, 

as lições do art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 

Destaquei. Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se 

apresenta a fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior 

vulnerabilidade e perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além 

disso, a clareza de informações quanto ao bem ou serviço fornecido é 

uma das máximas atinentes à boa relação entre as partes. In casu, o autor 

narra ter passado por grandes problemas financeiros, os quais foram 

agravados por problemas de saúde, sendo referidas circunstâncias 

causaram na impossibilidade de suportar as despesas ordinárias de sua 

família, o que acarretou no corte de algumas necessidades, inclusive o 

fornecimento de energia elétrica. Alude ter tentando várias vezes entrar 

em um acordo juntamente a concessionária requerida, contudo as 

tentativas resultaram inexitosas, visto às propostas não serem possíveis 

de seu adimplemento por parte do autor. Pugnando assim pelo 

restabelecimento do fornecimento de energia, bem como pelo 

parcelamento de seu débito por meio de consignação em pagamento nos 

autos. Da análise dos autos o autor colaciona por meio do ID. 13826260, 

Histórico de Contas por meio do qual na presente sede de cognição resta 

demonstrado o valor do débito do reclamante para com a reclamada. 

Ademais, trouxe em sua exordial, diversas tentativas de composição de 

acordo extrajudicialmente, por meio de e-mails (13826247), 

Comparecimento ao mutirão da Energisa (ID. 13826273). Sendo assim, 

inicialmente possível se verificar a probabilidade de direito, uma vez que o 

autor não se nega a pagar seu débito, contudo necessário se faz um 
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parcelamento que o mesmo possa suportar. A demonstração do perigo de 

dano reside na relevância do bem tutelado por ser um serviço 

indispensável e essencial à sobrevivência humana, ademais, a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica traz grande instabilidade e limitações 

nas atividades cotidianas da requerente e de sua família. Sobre o assunto, 

o Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento de que a ilicitude da 

interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica por dívida pretérita, uma vez que há outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. Em caso análogo, colho a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: QUARTA CÂMARA 

C Í V E L A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  N º 

1002702-89.2018.8.11.0000AGRAVANTE: ARALI PEREIRA DA 

SILVAAGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“(...) por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento 

do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de 

débito antigo.” (REsp 1658348/GO).A inscrição em órgãos restritivos de 

crédito é direito do credor quando não apresentados nos autos elementos 

suficientes que demonstrem, de início, a inexistência da dívida. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018). No que tange ao 

parcelamento da dívida, é disciplinado pela agência regulamentadora, 

devendo ser realizado, uma vez que a quantidade mínima de parcelas são 

03 (três), inexistindo previsão quanto ao número máximo, ademais é 

vedada a suspensão do serviço em caso de inadimplência do 

parcelamento, visto que se trata de débito pretérito, conforme dita o Artigo 

172, §2º da Resolução 414/2010-ANEEL. Sobre o tema, eis o entendimento 

desta corte: REVISÃO DE CONTRATO – CONSUMIDOR - ENERGIA 

ELÉTRICA – ENTIDADE FILANTRÓPICA - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO 

DÉBITO E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - 

DEFERIMENTO DA PRETENSÃO – CABIMENTO - ART. 118 DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – CORTE NO 

FORNECIMENTO – MEDIDA INCABÍVEL SE RELACIONADA A DÉBITOS 

PRETÉRITOS – RECURSO DESPROVIDO. O parcelamento do débito de 

energia elétrica é medida excepcional, decorrente do juízo de equidade, e 

visa proporcionar o cumprimento da obrigação, pelo consumidor, e dar 

força ao princípio da razoabilidade, em especial por se tratar de entidade 

filantrópica, que sobrevive de doações. O parcelamento do débito de 

energia elétrica é disciplinado pela agência reguladora competente e deve 

ser realizado, observando-se a quantidade mínima de parcelas (03), 

inexistindo, na normativa, previsão quanto ao número máximo de parcelas 

possíveis.É incabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço essencial, uma vez que o entendimento jurisprudencial 

sedimentado pela Corte Superior no sentido de que a adoção dessa 

medida é inviável com base em débitos pretéritos não pagos.(Ap 

77292/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016). 

Destaquei. Acerca de casos análogos, colho a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE PARCELAMENTO 

DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO DÉBITO REFERENTE 

AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA EVITAR O INADIMPLEMENTO, TENDO 

EM VISTA AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONSUMIDORA. EQUIDADE. 

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95. VEDADO O 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DO DÉBITO 

PARCELADO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007894967, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 28/08/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 

71007894967 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

28/08/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/08/2018). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. CABÍVEL O 

PAGAMENTO DO DÉBITO ATRASADO DE FORMADA PARCELADA. 

PRECEDENTES DESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007347172, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 12/12/2017).(TJ-RS - Recurso Cível: 

71007347172 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 12/12/2017, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

13/12/2017) Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à 

empresa requerida. Com essas considerações, observado os requisitos 

do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que a 

requerida RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC n° 

6/2097705-4, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como se ABSTENHA 

efetuar novo corte do fornecimento em virtude dos débito debatidos neste 

feito, sob pena de multa. Ademais, DEFIRO o depósito judicial da dívida 

pretérita discutida na presente demanda, devendo ser comprovado 

mensalmente nos autos, sob pena de indeferimento da medida, ficando 

desde já autorizado o seu levantamento em favor da requerida. Por fim, 

ciente a autora que o inadimplemento das faturas que se surgirem quando 

do cumprimento da tutela, acarretará a suspensão do serviço pela 

requerida. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 29/01/2019 às 11h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024918-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LEITE MEDEIROS DE SA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019653-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

KAIO MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031920-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

WANDERSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029862-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LUCIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021543-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005921-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

CECILIO CEBALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014898-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014920-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (AUTOR(A))

C. S. G. (AUTOR(A))

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022605-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

HELOISA CAROLINA RABELO DE PAULA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023566-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005592-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

D. V. A. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE ARAUJO NUNES OAB - 019.897.061-77 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004793-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022105-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 
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protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021386-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020261-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

JOIVAN EMIDIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017230-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

JULIANA DE JESUS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020820-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GONCALVES DE ARRUDA JUNIOR (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002495-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOVANIL MORAES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017877-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JADSON SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021486-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

LUAN LUIS DA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014817-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010836-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

HAROLDO MATOS MAGALHAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015379-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERNANDES (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020731-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENER COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023885-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOEL SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000213-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FRAGA NOGUEIRA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016181-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CONCEICAO GOMES (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000514-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS DIAS CORREA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003961-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017832-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PAULO MACHADO DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022650-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAETANO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022650-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAETANO DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 15414843 para suspender o presente 

feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme solicitado. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e encaminhem-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023512-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023512-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá - MT, 

19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013580-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER GISLAN DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR(A))

ADRIANO GARCIA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013580-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROGER GISLAN DE ARRUDA FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. A parte autora postula 

pela reconsideração da sentença de ID 13852906, no tocante a 

condenação do autor ao pagamento das custas processuais, pugnando 

pelo deferimento de seu pedido de concessão da justiça gratuita. Sabe-se 

que o chamado pedido de reconsideração constitui-se figura que não 

possui previsão no ordenamento jurídico, nem interrompe o prazo recursal, 

mas é tolerado pela praxe forense. Considerando que o requerente trouxe 
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documentos que comprovam fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

defiro o pedido de reconsideração e concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. No mais, permanece a sentença tal 

como lançada. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034620-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

MARTINHO TORRES PEREIRA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033403-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME FERREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033759-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WELLYTON BRUNO MARTINEZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014637-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIELLY SILVA DE CERQUEIRA (EXEQUENTE)

MARINA AUXILIADORA DE ABREU E SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035327-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JESUS CUSTODIO (ADVOGADO(A))

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ROSA LOPES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DOS SANTOS UCHIYAMA (REQUERIDO)

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1035327-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSA 

LOPES DA ROCHA REQUERIDO: LEILA DOS SANTOS UCHIYAMA Vistos. 

Designo o dia 05/12/2018, às 14:45horas para a realização da audiência 

objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado da parte que arrolou a 

testemunha intimá-la, por carta com aviso de recebimento, acerca do dia, 

horário e local da audiência ora designada, devendo juntar aos autos 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à audiência, nos 

termos do art. 455, §1º, do CPC. Comunique-se a data ao juízo deprecante, 

inclusive para que se dê ciência às partes/procuradores. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 16 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033052-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. A. R. (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LEONARDO ONOFRE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013209-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

fdfdfdfd

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010473-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NAIARA SCHENA DELERA (EXEQUENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025736-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

OSMAEL BARBOSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 
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alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006237-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033166-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA QUEIROZ DE SOUZA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034417-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS (ADVOGADO(A))

MOACIR MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RONALDO FERREIRA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1034417-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MOACIR MARTINS JUNIOR REQUERIDO: FRANCISCO RONALDO FERREIRA 

Vistos. Designo o dia 05/12/2018, às 15:15 horas para a realização da 

audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado da parte que 

arrolou a testemunha intimá-la, por carta com aviso de recebimento, 

acerca do dia, horário e local da audiência ora designada, devendo juntar 

aos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à 

audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC. Comunique-se a data ao 

juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência às 

partes/procuradores. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026411-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

BENEDITO PEDRO DE PINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014702-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARIANO MARTINS (EXEQUENTE)

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003911-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO TAVARES BENITES (EXEQUENTE)

VALDIRENE TAVARES LEITE (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011021-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (AUTOR(A))

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO (ADVOGADO(A))

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA (RÉU)

PEDRO MAURILIO SELLA (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (REPRESENTADO)

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

 

PJE 1011021-54.2017 Inicialmente, chamo o feito a ordem, verifica-se que 

o autor se manifesta (Id. 10692428), postulando pela exclusão da 

requerida Boreal Administração de Venda Ltda. – Epp, e pela inclusão no 

polo passivo de Grupo Caoa Hyundai Caoa do Brasil – Ltda. Verifica-se 

que a requerida concorda com o pedido de exclusão (Id. 10809742). 

Diante disso, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o pedido de desistência da ação formulado pela autora em relação ao réu 

Boreal Administração de Venda Ltda. – Epp., devendo ser procedida a 

exclusão deste réu do polo passivo da ação, prosseguindo a ação contra 

os demais requeridos. No mais, considerando que o autor pretende a 

inclusão no polo passivo de Grupo Caoa Hyundai Caoa do Brasil – Ltda. e 

que o feito não foi saneado até o momento, nos termos do art. 329, II do 

NCPC, intime-se as requeridas para se manifestarem sobre pedido do 

autor Id. 10692428, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo 

supracitado volte-me o processo concluso para deliberações. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025917-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

ELIANE PETRELI NUNES COSTA (AUTOR(A))

REINALDO SERRA MAGALHAES - ME (AUTOR(A))

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH THAIS GOMES CORTE (RÉU)

RICARDO DA ANUNCIACAO ALVES 73747580149 (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14874719, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 48.000,00. Proceda-se a alteração/correção do 

cadastro do polo ativo, devendo constar conforme petição inicial. Edvaldo 
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de Oliveira Costa e Eliane Petreli Nunes Costa, representados por 

Residence Imobiliários Ltda., ajuizaram a presente Ação de Despejo c/c 

Cobrança e Pedido de Liminar em desfavor de Déborah Thais Gomes Corte 

e Ricardo da Anunciação Alves 73747580149, ao argumento de que 

firmou contrato de locação de um imóvel localizado na Rua projetada, 

Gleba 3C, n. 274, apto 101, Bairro Bela Vista, nesta Capital, no período de 

01/05/2018 a 30/04/2019, no valor de R$ 4.000,00. Afirma que a parte 

requerida nunca pagou o aluguel, e está inadimplente também com taxa de 

condomínio e IPTU, ou seja, que a ré vem deixando de cumprir com a 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão de tutela antecipada 

para determinar a desocupação do imóvel. É permitida a concessão da 

tutela de urgência nas Ações de Despejo, entretanto, os requisitos 

previstos no artigo 59 da Lei de Locações devem coexistir com 

pressupostos legais impostos pelo artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, colaciono caso 

semelhante, com a norma anterior: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA- LIMINAR - POSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DA MEDIDA COM BASE NO ART.273, DO CPC - FUMUS 

BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS - RECURSO 

PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A controvérsia posta nos autos não 

se amolda às hipóteses de concessão liminar de despejo, previstas no art. 

59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, conquanto não seja possível o 

deferimento da medida com base na Lei do Inquilinato, nada obsta que a 

questão seja apreciada com fundamento no art. 273, do CPC. - Nos termos 

do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os 

efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca dos fatos, se 

convença da verossimilhança das alegações da agravada, estando 

presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação”. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, Relator(a): Des.(a) 

Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). Negritei. Ressalte-se 

que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Ocorre que, no caso em apreço não verifico a presença 

dos requisitos autorizadores da medida, vez que o contrato não está 

desprovido de garantia[2]-[3], já que o pacto dispõe de fiador (ID 

14709371). Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil c/c Lei 8.245/91, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela de urgência formulada pela parte autora. Designo o 

dia 29/01/2019, às 12h30min para audiência de conciliação, a ser 

realizado na Central de Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014022-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014022-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora postula pela 

reconsideração da decisão de ID 15346264, que indeferiu seu pedido de 

concessão da justiça gratuita. Sabe-se que o chamado pedido de 

reconsideração constitui-se figura que não possui previsão no 

ordenamento jurídico, nem interrompe o prazo recursal, mas é tolerado 

pela praxe forense. Considerando que o requerente trouxe documentos 

que comprovam fazer jus ao benefício da justiça gratuita, reconsidero a 

decisão e concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Assim, designo o dia 23/01/2019, às 08h48min para audiência 

de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014022-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1014022-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PAULO 

MARQUES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora postula pela reconsideração da 

decisão de ID 15346264, que indeferiu seu pedido de concessão da 

justiça gratuita. Sabe-se que o chamado pedido de reconsideração 

constitui-se figura que não possui previsão no ordenamento jurídico, nem 

interrompe o prazo recursal, mas é tolerado pela praxe forense. 

Considerando que o requerente trouxe documentos que comprovam fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, reconsidero a decisão e concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Assim, designo o 

dia 23/01/2019, às 08h48min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 
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entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026121-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026121-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora postula pela reconsideração da 

decisão de ID 15524787, que indeferiu seu pedido de concessão da 

justiça gratuita. Sabe-se que o chamado pedido de reconsideração 

constitui-se figura que não possui previsão no ordenamento jurídico, nem 

interrompe o prazo recursal, mas é tolerado pela praxe forense. 

Considerando que o requerente trouxe documentos que comprovam fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, reconsidero a decisão e concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Assim, designo o 

dia 23/01/2019, às 09h04min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026121-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1026121-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BENEDITO 

ELIZEU DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. A parte autora postula pela reconsideração da decisão de 

ID 15524787, que indeferiu seu pedido de concessão da justiça gratuita. 

Sabe-se que o chamado pedido de reconsideração constitui-se figura que 

não possui previsão no ordenamento jurídico, nem interrompe o prazo 

recursal, mas é tolerado pela praxe forense. Considerando que o 

requerente trouxe documentos que comprovam fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, reconsidero a decisão e concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, 

consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Assim, designo o dia 

23/01/2019, às 09h04min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006469-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CURVO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo comum de 15 dias, querendo, se 

manifestarem sobre o laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029640-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE LOPEZ MEDEIROS (AUTOR(A))

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DA SILVA (RÉU)

APOLINARIO PAULINO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029640-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PHILIPPE LOPEZ MEDEIROS RÉU: PAULO JOSE DA SILVA, APOLINARIO 

PAULINO DA SILVA Vistos. Designo o dia 29/01/2019, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029640-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE LOPEZ MEDEIROS (AUTOR(A))

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DA SILVA (RÉU)

APOLINARIO PAULINO DA SILVA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1029640-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PHILIPPE 

LOPEZ MEDEIROS RÉU: PAULO JOSE DA SILVA, APOLINARIO PAULINO 

DA SILVA Vistos. Designo o dia 29/01/2019, às 10h30min para audiência 

de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 
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Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 752820 Nr: 4690-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ME COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, NILSON 

ALVES DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:8444-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866140 Nr: 6490-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE ENOIR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA, 

ANA AMELIA N. CUNHA ROSA, JUNOT RUELA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6.270/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais promovida por Joyce Enoir de Moraes em 

desfavor de Sociedade Beneficente Hospital Santa Helena, Ana Amélia N. 

Cunha Rosa e Junot Ruela Pereira.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no 

artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. Todavia 

considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

suspendo a sua exigibilidade em face da sua condição de hipossuficiência 

econômico-financeira, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1201023 Nr: 4969-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MARLIN - OAB:OAB/MT 13.571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos.

Seguem as informações necessárias ao Recurso de Agravo de 

Instrumento, nº 101866-78.2018.8.11.0000 - 3ª Secretaria da Câmara de 

Direito Privado, interposto por Micheline Zanchet Miotto Castro, em 

desfavor de Banco do Brasil S.A., digitada em impressa em uma lauda, tão 

somente no anverso.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Após, volte-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 353139 Nr: 23595-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CÁSSIO MELLO - 

OAB:14312 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 300789 Nr: 13678-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VAZ CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT 11.210-A, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - 

OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 "(...) Nos termos do despacho de fl. 92 , lavre-se o termo de penhora, 

após intime-se o devedor (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 809314 Nr: 15788-94.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO FESTI, REGINA GONÇALVES FESTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO SERGIO TECHI, EUNICE COSTA 

FELIX DE ANDRADE TECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:14371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO ALAERTES TECHI - 

OAB:5828/MT, OSMAR DOS SANTOS BORGES - OAB:16648/MT, 

VANDERSON PAULI - OAB:OAB/MT 13.534

 Chamo o feito a ordem.

Converto o feito em diligência, e torno sem efeito a certidão de fl. 350, 

considerando a requerida, Eunice Costa Felix, efetuou o pagamento das 

custas judiciárias, conforme comprovantes de fls. 353, 353-v, 356, 361, 

365, 372, consequentemente, revogo a decisão de fl. 351, que extinguiu a 

reconvenção.

No mais, considerando que já houve a apresentação da contestação à 

reconvenção de fls. 316/329, intime-se a requerida/reconvinte para 

manifestar sobre contestação a reconvenção, no prazo de 10 (dez) dias.
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Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807727 Nr: 14180-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW GOLDFARB INCORPORAÇÕES 

E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

pedido de extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881897 Nr: 17947-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELLY QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19.023-A, 

GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - OAB:308.505/SP, JOÃO CARLOS 

DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

pedido de extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 933635 Nr: 51281-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA MARIA DANTAS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG GOLDFARB PDG3 INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

pedido de extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132336 Nr: 24029-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDYR DE MATTOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1218082 Nr: 10878-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO BANDEIRA DE ARAÚJO LEAL, 

HENRIQUE GERPE ESCUDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 326619 Nr: 26210-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WORKER PLANEJAMENTO NEGÓCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMUNIDADE EVANGELHO DA PAZ - CEPAZ, 

RUTH ALVES DA SILVA, DENILSON TEIXEIRA DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702-0/MT, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840863 Nr: 45194-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO UGEDA - 

OAB:2958-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT

 "(...) Intime-se o exequente para se manifestar sobre o pedido de fls. 

1950/1957, no prazo de 5 (cinco) dias. (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939167 Nr: 54159-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. CORTEZ & CIA LTDA - EPP, ANTONIO ROBERTO 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DIST. DE DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 12081 Nr: 3053-88.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:15.950, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre os 

cálculos elaborados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133632 Nr: 24469-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA CELESTINO DA MOTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA THALIÉRY DOS 

SANTOS - OAB:18.360/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844360 Nr: 48184-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZARIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanny Rangel Moshage - 

OAB:7694/0

 Posto isso, pelos fundamentos expostos, com base no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e 

Outros Valores promovido por Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes 

Ltda. em desfavor de Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.Condeno os 

autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917515 Nr: 41758-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Posto isso, pelos fundamentos expostos, com base no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e 

Outros Valores promovido por Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes 

Ltda. em desfavor de Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.Condeno os 

autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938343 Nr: 53821-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDS, PATRICIA FELIPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLEGIO SÃO MATEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PINHEIRO 

BITTENCOURT - OAB:13488/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Liminar c.c. Danos Morais promovida por E. C. S. F. 

representado por sua genitora Patrícia Felipe da Silva em desfavor de 

C.S.M. – Colégio São Mateus Ltda..Condeno os autores ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no 

artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. Todavia 

considerando que os autores são beneficiários da justiça gratuita, 

suspendo a sua exigibilidade em face da sua condição de hipossuficiência 

econômico-financeira, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 884777 Nr: 19712-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL ANTONIO SGARIONI 

JÚNIOR - OAB:OAB/PR 14.954, Olga Machado Kaiser - OAB:11.723/PR, 

Wilson Sokolowski - OAB:2.676/PR

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação Cominatória de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Expresso de Antecipação 

de Tutela promovida por Margareth da Silva Leite em desfavor de Editora e 

Distribuidora Educacional S/A.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento nos 

artigos 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830669 Nr: 36373-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANETE DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A, LUMEM 

CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 
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PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA LEMES DE 

MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedido formulados na 

Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais promovido por 

Izanete dos Santos Souza em desfavor de Caixa Seguradora S/A e Lumen 

Consultoria Construções e Comércio Ltda., para condenar esta última ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

devendo ser corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362-STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso (transplante em 13.2.2013).Condeno somente a requerida 

Caixa Seguradora S/A ao pagamento do seguro no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC, a partir da data do evento danoso (transplante em 

13.2.2013) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação.Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno os requeridos ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, c/c parágrafo único do 

artigo 86 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 302665 Nr: 14436-14.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI BERWANGER MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BEATRIZ NOVIS NEVES GONÇALES DE 

OLIVEIRA, AGROPECUÁRIA ANINHA NOVIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial por Francieli 

Berwanger Medeiros em desfavor de Ana Beatriz Novis Neves Gonçalves 

de Oliveira e Agropecuária Aninha Novis Ltda., para condenar os 

requeridos ao pagamento acerca dos honorários advocatícios contratuais 

do patrocínio da autora em favor dos réus na Ação de Embargos de 

Terceiro, no valor de R$ 15.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento 

(10/02/2003, fl. 25).Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

17 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 774735 Nr: 27958-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO SOARES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

pedido de extinção da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 919813 Nr: 43335-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE DE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE 

ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonathan Washington da Costa 

Oliveira - OAB:13953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLOMO DE 

OLIVEIRA - OAB:SP/140.951, THAIS VIANA FRAIBERG - OAB:19.833/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais Com 

Pedido de Tutela Antecipada promovida por Leide de Souza do Espírito 

Santo em desfavor de Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado 

Objetivo – ASSUPERO, conhecida como Universidade Paulista – UNIP, para 

condenar esta ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso. Considerando que a parte autora decaiu de parte 

mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15 % (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º e 

parágrafo único do artigo 86, Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de julho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 810107 Nr: 16606-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACER CONSTRUÇÃO E DESIGN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBEMA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, CONSÓRCIO CONSTRUTOR TELES PIRES, BIPAR 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FREIRE E SILVA - 

OAB:200391-B, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

MARCELO SEGURA - OAB:4722-A/MT

 Certifico que, conforme informações prestadas pelos correios na folha de 

número 346, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente para no 

prazo de 5 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084544 Nr: 3641-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRATE FLORIPA COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA ., LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA, ORIENTE COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucia Helena Santana 

d'angelo Mazará - OAB:SP 139.046, MÍLARD ZHAF ALVES LEHMKUHL 

- OAB:18190

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898742 Nr: 28867-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSA DE OLIVEIRA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274, JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771862 Nr: 24946-13.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA SANTOS SEGALA, JÚLIO ABRÃO DOS SANTOS, 

ZAINE MASSARDEN DE CAMPOS SANTOS, ESPÓLIO DE ZEINE SANTOS 

ABDALLA, BRUNO SANTOS ABDALLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14-035, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:13594, FABRICIO 

TORBAY GORAYEB - OAB:6351, FERNANDO TORBAY GORAYEB - 

OAB:7361/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13595, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, VITOR 

HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a )parte autora para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873088 Nr: 11884-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDI CAR LOJAS DE AUTOMÓVEIS LTDA, BV 

FINANCEIRA - BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 5 dias, se manifestarem sobre 

a proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 239558 Nr: 8372-22.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON SIERRA, NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA RONDON LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1079954 Nr: 1487-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA BENEDITA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170811 Nr: 40537-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073193 Nr: 56722-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FERREIRA SOARES, NAYARA MARTINS 

DOMINGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESTERN UNION PARTICIPAÇÕES, WAL MART 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 918347 Nr: 42299-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JULIETA POUSO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON RODRIGUES DA SILVA, SOLANGE 

DE MORAES MONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269 OAB/MT, GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7082, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:5053/B, MARCOS 

DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 931454 Nr: 50113-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIDIO GUIMARÃES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLDÃO PEREIRA DE ANDRADE, MARIA 

HELENA DE ANDRADE, JOÃO PEREIRA BOMFIM, CLARICE RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161558 Nr: 36599-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIA CECILIA DE BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 329287 Nr: 1608-49.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA PRADO MAMEDE DE ARRUDA, 

SILVANA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 863051 Nr: 4061-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO RIBEIRO MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ROMARIZ SILVÉRIO, ARUAK 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Leite Sampaio - 

OAB:4991, Elieser Da Silva Leite - OAB:6384B

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem c/c Danos Morais 

promovida por Fabrício Ribeiro Mateus em desfavor de André Romariz 

Silvério e Aruak Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP – Empresa 

Jurídica de Direito Privado, para condenar o requerido André Romariz 

Silvério a pagar ao autor a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 

a título de comissão de corretagem, a ser corrigida pelo INPC a contar da 

data do depósito de fl. 56 e juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação.Considerando que tanto o autor, como o requerido Andre Romariz 

Silvério foi, em parte, vencedor e vencido, condeno-os ao pagamento de 

50% (cinquenta por cento), cada um, das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º c/c artigo 86 do Novo Código de 

Processo Civil. Contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios à requerida Aruak Construtora e Incorporadora Ltda., que 

fixo também em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fundamento no artigo 85§

§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Todavia considerando que o 

requerente é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso. Certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

23 de agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOAI RIBEIROJuíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023140-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA (ADVOGADO(A))

IRENE LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (RÉU)

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023140-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IRENE LEANDRO DA SILVA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS, 123 VIAGENS E 

TURISMO LTDA. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

IRENE LEANDRO DA SILVA, aduzindo omissão no despacho de ID 

15106897, vez que deixou de analisar seu pedido de concessão da 

prioridade de tramitação. É o necessário. Decido. O objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022, incisos I e II do 

CPC). Assim, analisando o feito, vislumbro o vício apontado, vez que não 

constou o deferimento da prioridade de tramitação por se tratar de pessoa 

idosa. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração de ID 

15325680, acrescentando no despacho o seguinte trecho: “Defiro a 

prioridade da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I do Código de 

Processo Civil, por se tratar de pessoa idosa.” No mais, aguarde-se a 

audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025917-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

ELIANE PETRELI NUNES COSTA (AUTOR(A))

REINALDO SERRA MAGALHAES - ME (AUTOR(A))

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH THAIS GOMES CORTE (RÉU)

RICARDO DA ANUNCIACAO ALVES 73747580149 (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14874719, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 48.000,00. Proceda-se a alteração/correção do 

cadastro do polo ativo, devendo constar conforme petição inicial. Edvaldo 

de Oliveira Costa e Eliane Petreli Nunes Costa, representados por 

Residence Imobiliários Ltda., ajuizaram a presente Ação de Despejo c/c 

Cobrança e Pedido de Liminar em desfavor de Déborah Thais Gomes Corte 

e Ricardo da Anunciação Alves 73747580149, ao argumento de que 

firmou contrato de locação de um imóvel localizado na Rua projetada, 

Gleba 3C, n. 274, apto 101, Bairro Bela Vista, nesta Capital, no período de 

01/05/2018 a 30/04/2019, no valor de R$ 4.000,00. Afirma que a parte 

requerida nunca pagou o aluguel, e está inadimplente também com taxa de 

condomínio e IPTU, ou seja, que a ré vem deixando de cumprir com a 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão de tutela antecipada 

para determinar a desocupação do imóvel. É permitida a concessão da 

tutela de urgência nas Ações de Despejo, entretanto, os requisitos 
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previstos no artigo 59 da Lei de Locações devem coexistir com 

pressupostos legais impostos pelo artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, colaciono caso 

semelhante, com a norma anterior: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA- LIMINAR - POSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DA MEDIDA COM BASE NO ART.273, DO CPC - FUMUS 

BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS - RECURSO 

PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A controvérsia posta nos autos não 

se amolda às hipóteses de concessão liminar de despejo, previstas no art. 

59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, conquanto não seja possível o 

deferimento da medida com base na Lei do Inquilinato, nada obsta que a 

questão seja apreciada com fundamento no art. 273, do CPC. - Nos termos 

do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os 

efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca dos fatos, se 

convença da verossimilhança das alegações da agravada, estando 

presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação”. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, Relator(a): Des.(a) 

Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). Negritei. Ressalte-se 

que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Ocorre que, no caso em apreço não verifico a presença 

dos requisitos autorizadores da medida, vez que o contrato não está 

desprovido de garantia[2]-[3], já que o pacto dispõe de fiador (ID 

14709371). Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil c/c Lei 8.245/91, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela de urgência formulada pela parte autora. Designo o 

dia 29/01/2019, às 12h30min para audiência de conciliação, a ser 

realizado na Central de Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] art. 59, § 1º da Lei nº 

8.245/91: § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo”: (...) “IX - a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo”. (Incluído pela Lei nº. 12.112, de 2009). 

Negritei. [3] Lei 8.245/91 – “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador 

exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - 

fiança; (...)”. (Negritei).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035843-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

CLAUDETE DE ALMEIDA PITON (AUTOR(A))

MARCIO TADEU SALCEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035843-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDETE DE ALMEIDA PITON RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Visto. 

Trata-se de Ação Revisional de Financiamento com pedido de tutela 

provisória de urgência, promovida por CLAUDETE DE ALMEIDA PITON em 

desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , onde houve pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora (ID 16005724). Assim, 

considerando que não houve a citação da parte ré HOMOLOGO por 

sentença a desistência da presente ação e em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, 

após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032018-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032018-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ANDREA SEMPIO FARIA 

CAMPOS DE ALMEIDA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 13/07/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como ao ressarcimento das 

despesas médicas e suplementares, no valor de R$ 1.356,55 (mil 

trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a ausência de nexo 

causal, imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, o ressarcimento de 

despesas médicas, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 
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PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a 

ausência do laudo do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 

verifica-se que a parte autora juntou notas fiscais referentes a gastos 

com despesas hospitalares, tala para o membro lesionado, colchão 

especial e medicamentos devidamente prescrevidos pelo médico, 

conforme ID 10295039, totalizando a quantia de R$ 1.316,55 (mil trezentos 

e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos). Ressalta-se que deixo 

de considerar o recibo de ID 10295039 – Pág. 1, vez que não se trata de 

despesa médica ou suplementar apta a ressarcimento. Assim, estando 

demonstrado que as despesas foram efetuadas em decorrência dos 

danos sofridos em acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso 

pleiteado, no valor de R$ 1.316,55 (mil e trezentos e dezesseis reais e 

cinquenta e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem 

fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento 

pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo 

com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A 

correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação 

dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento 

de R$ 1.316,55 (mil e trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco 

centavos), referente à restituição das despesas médicas hospitalares 

suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo 

desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 339 de 931



termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009029-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

PETRONIO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009029-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PETRONIO MATIAS DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. PETRONIO 

MATIAS DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 04/03/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, ausência 

de comprovação de entrega da documentação, falta de interesse de agir 

pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem como ausência 

do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de produção da 

prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a 

ausência do laudo do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 04/03/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

PETRONIO MATIAS DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 
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relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008386-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA ROSA CALDAS PENHA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008386-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CATIA ROSA CALDAS PENHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CATIA ROSA CALDAS PENHA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 30/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 30/11/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CATIA ROSA CALDAS PENHA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 
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indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011506-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TATIANE FAGUNDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011506-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE FAGUNDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. TATIANE FAGUNDES, qualificada nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 30/05/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, ausência 

de comprovação de entrega da documentação, falta de interesse de agir 

pela ausência de prévio requerimento administrativo, ausência do laudo do 

IML, bem como carência de ação devido à ausência do boletim de 

ocorrência completo. No mérito alega a ausência de comprovação da 

cobertura para o veículo, imprescindibilidade de produção da prova 

pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a 
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ausência do laudo do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à carência de ação devido à ausência do boletim de ocorrência 

completo, este assunto será analisado com o mérito por com ele se 

confundir. No mérito, embora constatado que o boletim de ocorrência está 

incompleto, sabe-se que este não é o único documento hábil a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com 

os demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

MORTE. ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, 

NO CASO. 1. A ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o 

dever de cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre 

o evento morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré 

pelo pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) 

(TJ – RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) A parte ré alega ainda a ausência de 

comprovação de cobertura para o veículo devido não ter sido apresentada 

a placa deste, ocorre que, mesmo que estivesse inadimplente, é 

entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desse modo, o boletim de ocorrência, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

30/05/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que TATIANE 

FAGUNDES apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014268-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014268-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. PAULO HENRIQUE BRAGA 

DE MORAES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 01/09/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), bem como ao ressarcimento das despesas médicas e 

suplementares, no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 
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apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, ausência do laudo do IML, bem como carência de ação 

devido à ausência do boletim de ocorrência completo. No mérito alega a 

imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre sobre o 

ressarcimento das despesas médicas, o quantum indenizatório em caso 

de condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, esta alegação não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a 

ausência do laudo do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à carência de ação devido à ausência do boletim de ocorrência 

completo, este assunto será analisado com o mérito por com ele se 

confundir. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência está 

completo, conforme ID 13372815. Desse modo, o boletim de ocorrência, 

aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 01/09/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES apresenta invalidez 

permanente parcial completa do membro superior esquerdo avaliada em 

100%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 100% de invalidez permanente parcial completa do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 100% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 100% desse 

valor, ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas e 

suplementares, verifica-se que a parte autora juntou notas fiscais 

referentes a gastos com exames laboratoriais, conforme ID 13372822, 

totalizando a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Assim, 

estando demonstrado que as despesas foram efetuadas em decorrência 

dos danos sofridos em acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso 

pleiteado, no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 
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R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento de R$ 525,00 (quinhentos 

e vinte e cinco reais), referente à restituição das despesas médicas 

hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008460-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MIGUEL EMILIANO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008460-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIGUEL EMILIANO DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MIGUEL EMILIANO DA CONCEIÇÃO, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/04/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

ilegível. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar ilegível, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço 

caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de afastar a parte 

de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO 

CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA 

INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE 

NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do 

CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros 

dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de 

residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora 

não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o 
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juiz, de forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma 

conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré 

alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando 

que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 20/04/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MIGUEL EMILIANO DA 

CONCEIÇÃO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014057-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014057-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO FERREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARCIO FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 
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falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 14/05/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MARCIO FERREIRA DE 

SOUZA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 
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seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014234-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014234-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MARCELO BARBOSA DO 

NASCIMENTO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 31/03/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, ausência 

de comprovação de entrega da documentação, falta de interesse de agir 

pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem como a ausência 

do laudo do IML. No mérito alega a ausência de comprovação da cobertura 

para o veículo, imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar a ausência do laudo do 

IML, verifica-se que a questão não se amolda nas hipóteses previstas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No mérito, a ré alega a 

ausência de comprovação de cobertura para o veículo devido não ter sido 

apresentada a placa deste, ocorre que, mesmo que estivesse 

inadimplente, é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao 

prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de 

indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio 

do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) Desse modo, o 

boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 31/03/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
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reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011595-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. N. D. S. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

THIAGO CASSIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018847-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUTAMAR MOSA BACELAR (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015643-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE VARIZO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ACME ANALITICA LABORATORIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPLEAU EXPLORACAO MINERAL LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre O AR NEGATIVO JUNTADO 

AOS AUTOS, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024346-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby (ADVOGADO(A))

RAFAELLY COSTA ITACARAMBY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o ar negativo juntado aos 

autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014013-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. D. O. (EXEQUENTE)

WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

A. D. S. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que, diante do seu equívoco, procedi a exclusão da certidão do 

Id. n. 16006956. Certifico, ainda, que o Embargos à Execução oposto 

encontra-se tempestivo (autos n. 1016152-73.2018.811.0041) e já 

encontra-se associado virtualmente. Certifico, por fim, que a parte 
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Executada protocolou petição tempestivamente, no entanto, deixou de 

pagar o débito, motivo pelo qual impulsiono o feito para proceder a 

intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar nos 

autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004210-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI FERNANDA DE SOUSA LIMA (AUTOR(A))

FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO (ADVOGADO(A))

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Indenizatória decorrente de Danos Materiais 

e Morais proposta por Yuri Fernanda de Souza Lima em face de 

Supermercados Comper SDB – Comércio de Alimentos Ltda.. As partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a falha 

na prestação do serviço, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo causal. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1341204 Nr: 18059-03.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIRE ABDALA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUAS CUIABA - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B/MT, EMERSON BASTOS RIBEIRO - OAB:25503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

pedido de tutela de urgência e danos morais proposta por JAMIRE 

ABDALA DE QUEIROZ, contra ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA 

DE SERVIÇO.

Afirma a parte autora, que está sendo cobrada indevidamente por valores 

que não refletem o seu real consumo e que houve suspensão do serviço 

do fornecimento de água.

Decido.

Inicialmente, verifico que em que pese tratar-se de ação de cunho 

consumerista, em que a parte autora, tem a seu favor a vulnerabilidade, 

entendo que faltam elementos mínimos à concessão da tutela de urgência, 

prevista no artigo 300 do CPC.

Em consulta ao sistema Google Earth, verifico trata-se de uma residência 

grande, com muitas árvores, e ainda o que parece ser uma piscina, no 

terreno da autora.

Tais elementos podem justificar um elevado consumo de água, pelo que 

determino que a parte autora, emende a inicial, no prazo de cinco dias, 

trazendo as seguintes informações complementares, a fim de analisar o 

pedido liminar:

a) Se a casa possui característica unifamiliar, e sendo, quantas pessoas 

residem no imóvel;

b) Se há piscina no imóvel;

c) Tamanho do lote, inclusive com a juntada da matrícula perante o 

município de Cuiabá para aferição de IPTU, com a medição da testada do 

imóvel;

 Decorrido o prazo, e havendo manifestação, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido liminar.

Determino ainda o apensamento aos autos de Código 1047850 – 

numeração única 45341-21.2015.811.0041, para o qual a autora pretende 

a reunião dos feitos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1079417 Nr: 1147-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, DANIEL 

ERNESTO MORENO GARCIA, SANDRO CARAMORI, CARZAN 

PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6.628/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

cumprir a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento n° 

100316735.2017.811.0000 (fls. 327/331)através de seus advogados 

constituídos, conforme determinação de fls. 350.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 988701 Nr: 17982-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, LIVIA KEITE 

NOGUEIRA KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Impulsiono, ainda, o feito para proceder a intimação da parte autora para 

comparecer à Secretaria desta Vara Cível para firmar o termo de caução 

dos bens ofertados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1079417 Nr: 1147-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, DANIEL 

ERNESTO MORENO GARCIA, SANDRO CARAMORI, CARZAN 

PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6.628/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Vistos.

Considerando as certidões conforme fl.s 346 e 348, defiro, o pedido 

formulado pela autora à fl. 349, e determino que a intimação da parte 

requerida para o cumprimento da decisão proferida no recurso de agravo 

de instrumento nº 1003167-35.2017.811.0000 (fls. 327/331), seja 
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realizada via DJE, por meio de seus advogados constituídos.

Intime-se a parte requerida, por meio de seu patrono, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado para sua localização.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 989171 Nr: 18165-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSC DESIGN E OPTICAL LTDA, MARILIA 

APARECIDA DE SOUZA, DANIELA MICHELE THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 992419 Nr: 19610-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA LTDA, 

da restrição de bens em seu nome via RENAJUD, para em 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1003373 Nr: 24882-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO APARECIDO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1026250 Nr: 34904-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO MORAES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 17.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

21/11/2018, às 13h30, no consultório do Perito nomeado Dr. GLEISSON 

LIBARDI, com consultório no DEXTRA MED saúde ocupacional, Av. 

Presidente Getúlio Vargas, n. 381, Bairro Centro Norte (em frente ao 

banco Santander), Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar 

seu comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035765-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CASSIA PRYSCYLA DE MOURA RIBEIRO (REQUERENTE)

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA NUNES DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035765-79.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Provisória Antecipada de Busca e Apreensão de 

Veículo ajuizada por Cassia Pryscyla de Moura Ribeiro em desfavor de 

Patrícia Nunes do Carmo, com pedido de tutela de urgência para que seja 

determinada a busca e apreensão do veículo Hyundai Veloster, placa 

EZE8288, cor prata, ano/modelo 2011/2012, RENAVAM 00387055525, 

CHASSI KMHTC61CBCU015729, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 

476, Centro, Barra do Bugres/MT, por meio de carta precatória. Consta na 

inicial que a autora é proprietária do veículo Hyundai Veloster, placa 

EZE8288, cor prata, ano/modelo 2011/2012, RENAVAM 00387055525, 

CHASSI KMHTC61CBCU015729, tendo firmado com a requerida contrato 

de compra e venda do bem móvel, pelo valor de R$ 47.869,84 (quarenta e 

sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

realizando a entrega para um terceiro denominado Sr. Rodrigo A. dos Reis. 

Aduz que na mesma data firmou contrato de comodato de um veículo de 

aluguel, pertencente à Movida Locadora de Veículos, pelo prazo de 06 

(seis) meses. Sustenta que o pagamento do veículo objeto do contrato de 

compra e venda seria efetuado ao término do contrato de comodato. Alega 

que na data de 29 de setembro de 2018, o autora foi surpreendido com o 

fato de que a empresa Movida Locadora de Veículos estaria guinchando o 

bem móvel objeto do contrato de comodato, informando ser a proprietária 

do veículo. Relata que constatou que seu veículo estaria sendo 

comerciado pelo “Usado Fácil”, exposto à venda em uma garagem 

localizada na Av. Mato Grosso, nº 46, Centro, na cidade de Nova 

Denise/MT. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Dispõe o art. 303, do 

Código de Processo Civil: Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento de tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, informa a 

parte autora que realizou negócio jurídico de compra e venda com a 

requerida, tendo por objeto um veículo Hyundai Veloster, placa EZE8288, 

cor prata, ano/modelo 2011/2012, RENAVAM 00387055525, CHASSI 

KMHTC61CBCU015729 e, na mesma data, formalizou contrato de 

comodato de um veículo como garantia até o adimplemento do primeiro 

negócio jurídico, todavia, foi surpreendida com a retirada do veículo objeto 

do contrato de comodato, sem o seu consentimento, bem como com o fato 

de que o bem móvel de sua propriedade estaria sendo anunciado para 

venda em um sítio eletrônico. Em razão dos fatos, pugna pela concessão 

da tutela de urgência requerida em caráter antecedente, para que seja 

determinada a busca e apreensão do veículo Hyundai Veloster, placa 

EZE8288, cor prata, ano/modelo 2011/2012, RENAVAM 00387055525, 

CHASSI KMHTC61CBCU015729, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 

476, Centro, Denise/MT, por meio de carta precatória a ser encaminhada 

para a Comarca de Barra do Bugres/MT. Analisando detidamente o feito, 

verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista o negócio 

jurídico de compra e venda realizado pelas partes (Id 15990474) e o 

extrato do DETRAN/MT, corroborando a propriedade do veículo em nome 

da parte autora. Do mesmo modo, observo presente o perigo de dano ou o 
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risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o documento de Id 

15991173, demonstrando a inadimplência da requerida, o anúncio de 

venda em endereço eletrônico (Id 15991182) e a notícia colacionada no Id 

16016706, demonstrando, nesse momento processual, a prática 

costumeira. Desse modo, os documentos acostados aos autos 

demonstram a urgência da concessão da tutela vindicada, a fim de se 

evitar maiores prejuízos para a parte autora. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência requerida em caráter antecedente e 

determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Barra do 

Bugres/MT, para que seja realizada a busca e apreensão do veículo 

Hyundai Veloster, placa EZE8288, cor prata, ano/modelo 2011/2012, 

RENAVAM 00387055525, CHASSI KMHTC61CBCU015729, localizado na 

Avenida Mato Grosso, nº 476, Centro, Denise/MT, nomeando a autora 

como fiel depositária do bem. Outrossim, nos termos do art. 303, § 1º, I do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, aditar a petição inicial, adequando às especificações do art. 

319, do mesmo diploma legal, bem como proceder a juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 303, § 2º, do CPC). 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/01/2019, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Em caso de recurso 

interposto pela parte requerida, nos termos do art. 6º, 378 e 1.018, do 

Código de Processo Civil, a mesma deverá comunicar a este juízo de sua 

interposição, para evitar a estabilidade determinada no art. 304, do mesmo 

diploma legal. Cumprida as determinações acima, voltem-me os autos 

conclusos para análise da emenda à inicial ou a extinção do processo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Adriana Sant’Anna Coninghan Juíza 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034314-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DEL RIO (ADVOGADO(A))

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POWER SIGNS COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034314-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente formulado 

por Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A em face da Power Signs Comércio e 

Comunicação Visual Ltda.. Consta na inicial que a autora foi surpreendida 

com um protesto existente em seu nome, uma vez que contratou os 

serviços do requerido para a instalação de placas de comunicação visual, 

todavia, o requerido não finalizou os serviços contratados, abandonando 

a obra sem a conclusão e reparo dos mesmos. Aduz que na tentativa de 

receber os serviços não prestados, emitiu nota fiscal no valor de R$ 

18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), sendo que a autora não 

realizou o pagamento. Relata que o protesto é indevido, uma vez que os 

serviços cobrados não foram devidamente prestados pela requerida. Em 

razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que 

seja determinada a sustação e/ou cancelamento dos efeitos do protesto 

do título. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

O artigo 305 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 305. A petição 

inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide em seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em tela, pretende a parte autora a 

suspensão dos apontamentos do protesto, visto que afirma que os 

serviços cobrados não foram prestados pela requerida. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, diante da alegação da não conclusão dos 

serviços contratados com a requerida e o protesto do título. Do mesmo 

modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no 

fato de a permanência do apontamento implicar na restrição do crédito da 

parte autora. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. O protesto constitui em coação para forçar o pagamento, em 

razão dos percalços para essa negativa traz àquele que tem seu nome 

protestado. No presente momento, verifico restar presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão da medida pretendida. Diante do exposto 

e com a prestação da caução, conforme Id 15839906, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência, para DETERMINAR A SUSPENSÃO DO 

PROTESTO do título descrito na inicial, indicado ao 4o Serviço Notarial de 

Cuiabá/MT, até o deslinde da demanda, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se e cite-se a 

parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar a medida e 

indicar as provas que pretende produzir. Nos termos do art. 308 do Código 

de Processo Civil, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser 

formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será 

apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela 

cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Adriana Sant’Anna Coninghan Juíza 

de Direito em substituição legal

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012438-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA DE LARA (REQUERIDO)

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012438-42.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VILMA DE LARA Vistos 

etc. Segue alvará em favor do Banco conforme dados ID.12476703. No 

mais, em nada requerendo as partes, arquivem-se com as anotações 

devidas. CUIABÁ, 19 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020128-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DIST. DE PECAS MOTO PONTO COM EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

COMPROVAR o pagamento de diligência para citação do Executado Sr. 

Cleber Pereira da Silva, no endereço: Rua Sete, s/N, Quadra 14, Santa 

Terezinha, Cuiabá-MT. Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001980-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO (ADVOGADO(A))

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001980-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BASE DUPLA 

SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI RÉU: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos etc... Anote-se a terceira interessada JF 

Construções e seu advogado , INTIMANDO DESTE DESPACHO. Constato 

que não há pedido de informação no RAI.ID.16033652. Por fim, intimo as 

partes para indicarem as provas que pretendem produzir justificando-as, 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009331-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO (RÉU)

EDUARDO CARDOSO HERCULANO (RÉU)

HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARDOSO HERCULANO OAB - 475.713.731-15 

(REPRESENTANTE)

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO OAB - 813.395.931-49 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - 

MT JUÍZO DA Primeira Vara Especializada Direito Bancário INTIMAÇÃO 

Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar acerca do avisos de recebimento negativos de ID.: 15687540, 

16036572, 16036587, dando o devido prosseguimento ao feito, sob as 

penas da lei. Cuiabá – MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001980-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO (ADVOGADO(A))

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO (ADVOGADO(A))

ANDRE DE MORAES MAXIMINO (ADVOGADO(A))

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001980-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BASE DUPLA 

SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI RÉU: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos etc... Anote-se a terceira interessada JF 

Construções e seu advogado , INTIMANDO DESTE DESPACHO. Constato 

que não há pedido de informação no RAI.ID.16033652. Por fim, intimo as 

partes para indicarem as provas que pretendem produzir justificando-as, 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001980-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO (ADVOGADO(A))

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO (ADVOGADO(A))

ANDRE DE MORAES MAXIMINO (ADVOGADO(A))

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora BASE DUPLA SERVICOS E 

CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 e da Terceira 

Interessada JF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 

04.568.575/0001-66, para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecerem a 

existência de um único número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(04.568.575/0001-66) e vários registros de nome empresarial (BASE 

DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI e JF CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI), conforme constatado na certidão de id. 16040013 e 

documento id. 16040284, ambos de 19 de outubro de 2018. Cuiabá-MT, 19 

de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016744-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INAE MILANEZ LOPES (REQUERIDO)

L.M. COMERCIO DE CIMENTO LTDA (REQUERIDO)

AMANDA MILANEZ LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - 

MT JUÍZO DA Primeira Vara Especializada Direito Bancário INTIMAÇÃO 

Tendo em vista o cumprimento parcial de determinação judicial de ID: 

14123744, procedo a intimação da parte autora, para que esta instrua 

devidamente a missiva, indexando copia integral de instrumento contratual, 

com fundamento no artigo 260, incisos I, II, III, IV do Código de Processo 

Civil. Cuiabá – MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017546-18.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATOVIL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

VILSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIO ESCOBAR DA SILVA (REQUERIDO)

SILVIA MARIA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - 

MT JUÍZO DA Primeira Vara Especializada Direito Bancário INTIMAÇÃO 

Tendo em vista o cumprimento parcial de determinação judicial de ID: 

14134134, procedo a intimação da parte autora, para que esta instrua 

devidamente a missiva, indexando copia integral de instrumento contratual, 

com fundamento no artigo 260, incisos I, II, III, IV do Código de Processo 

Civil. Cuiabá – MT, 19 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 806482 Nr: 12961-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIL GONÇALVES NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, LETICIA PINHEIRO FERREIRA - OAB:16630, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Vê-se dos autos que o requerente não cumpriu a determinação de fls. 93 

até a presente data, razão pela qual, procedi ao bloqueio do valor do 

veículo apreendido pela Tabela Fipe, qual seja, R$ 25.797,00.

Além disso, ante a inércia do requerente em dar o devido prosseguimento 

ao feito, aplico-lhe a multa de 20% do valor da causa devidamente 

atualizado em favor do Estado, devendo o Sr. Gestor proceder de acordo 

com a orientação da CGJ, de forma que o Estado possa receber seu 

crédito.

No mais, intimo o requerente para, em 15 dias efetuar o depósito de 

diligências para intimação das duas herdeiras da falecida Josette e 

Joselaine, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de manutenção do montante bloqueado à disposição da parte 

requerida e/ou de terceiros e extinção do feito.

Transcorrido o prazo, em caso de silêncio e /ou pedidos protelatórios, 

observando o AR de fls. 91, conclusos para extinção e transferência do 

valor supra para conta única.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812248 Nr: 18737-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELCO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em primeiro lugar, procedo a baixa do RENAJUD de fls. 37.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812248 Nr: 18737-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELCO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação Depósito, ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG BRASIL 

MULTICARTERA em face de LAELCO AUGUSTO DA SILVA, o que faço 

com amparo legal no artigo 485, inciso III, do CPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 375036 Nr: 11478-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO VIEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido:“PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. 

ABANDONO. 1. Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação 

pessoal e de seu patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do 

processo é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mant ida. ” (TJ-DF -  APC:  20141310008536 DF 

0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 

Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 389) Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Depósito, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de 

VALDOMIRO VIEIRA BARBOSA, o que faço com amparo legal no artigo 

485, inciso III, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1102285 Nr: 11451-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MEDEIROS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos n°. 11451-57.2016.811.0041, código 

1102285, que move BANCO HONDA S/A em face de MAURICIO MEDEIROS 

ALVES.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO 

HONDA S/A em face de MAURICIO MEDEIROS ALVES, qualificados nos 

autos em referência.A liminar foi deferida às fls. 27/30, no dia 06 de abril 

de 2016, sem êxito em seu cumprimento até o momento.Às fls. 70 o Autor 

manifestou-se informando endereço para possível cumprimento do 

Mandado de Busca e Apreensão, contudo, às fls. 76 consta-se mediante 

certidão do Senhor Oficial de Justiça que o devedor fora localizado no 

endereço declinado.Intimado a se manifestar (fl. 79), conforme disposto na 
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Portaria 01/2017/GAB, o Banco deixou o prazo transcorrer “in abis” (fl. 

98).Assim, ante a paralisação do feito aguardando providência da parte 

autora às fls. 82, esta foi intimada pessoalmente para, em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.Contudo, apesar de 

intimada, a instituição financeira manteve-se inerte nos autos, conforme 

infere a certidão de fls. 83.Assim, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA 

DAR ANDAMENTO AO FEITO – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,. (Ap 

21546/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO HONDA 

S/A em face de MAURICIO MEDEIROS ALVES, o que faço com amparo 

legal no artigo 485, inciso III, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1103810 Nr: 12050-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANY ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos n°. 12050-93.2016.811.0041, código 

1103810, que move BANCO HONDA S/A em face de FABIANY DA SILVA.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO HONDA 

S/A em face de FABIANY DA SILVA, qualificados nos autos em 

referência.

A liminar foi deferida às fls. 27/28, no dia 14 de abril de 2016, sem êxito em 

seu cumprimento até o momento.

Às fls. 45 a parte exequente manifestou-se informando endereço para 

possível cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, contudo, às 

fls. 76 consta-se mediante certidão do Senhor Oficial de Justiça o não 

cumprimento da Apreensão.

Intimado a se manifestar (fl. 60), o Banco deixou o prazo transcorrer “in 

abis” (fl. 62).

Assim, ante a paralisação do feito aguardando providência da parte autora 

às fls. 65, esta foi intimada pessoalmente para, em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Contudo, apesar de intimada, a instituição financeira manteve-se inerte 

nos autos, conforme infere a certidão de fls. 66.

Assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. ABANDONO. 1. 

Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação pessoal e de seu 

patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do processo é medida 

que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.”

(TJ-DF - APC: 20141310008536 DF 0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: 

HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 

389)

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO HONDA 

S/A em face de FABIANY DA SILVA, o que faço com amparo legal no 

artigo 485, inciso III, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 237295 Nr: 6318-83.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME UNIÃO LTDA, AYLTON RODRIGUES 

NETO, NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA, GILDO MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Gildo Motta da Silva e 

outro em face de a interlocutória de fls.372, aduzindo omissão quanto a 

oferta de quesitos e assistente técnico.

O Banco Embargado em suas contrarrazões de fls.382/383 foi pela 

rejeição dos declaratórios procrastinatórios.

É o relatório necessário.

Como se observa do decisum de fls.372 esta teve como fim o afastamento 

do erro grosseiro concernente a interposição de Apelo em face de uma 

decisão passível de Agravo de Instrumento, bem como, designou o dia de 

início dos trabalhos, enquanto aquela sobre a qual recaiu a recurso 

dirigido ao Tribunal de Justiça, determinou-se a perícia contábil, ou seja, 

verificação nos documentos do processo e daqueles que as partes 

possuem obrigação de apresentar ou vistoriar in locu, portanto, inexistindo 

recurso e estando precluso o contido nas interlocutória nominadas, sem 

razão os Embargantes.

Assim, não estando presentes os pressupostos do recurso em tela, 

contradição, omissão, obscuridade e erro material, denota-se que a 

finalidade deste é exatamente reabrir prazo para fatos já transitados em 

julgado.

Por fim, constato que a perícia foi designada para 18/06/2018, no entanto, 

o expert solicitou documentos às fls.379/380, juntados às fls.384/444, 

assim, intime o perito para retirada dos autos e continuação dos trabalhos, 

com prazo de 30 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1171862 Nr: 40937-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCUDERIA VEÍCULOS LTDA - ME, MARCOS VINICIUS 

DO AMARAL FROES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:

 Intimação da parte embargante para, no prazo de 15(quinze)dias , 

manifestar-se acerca da impugnação de fls. 81/115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 872811 Nr: 11656-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIO MARTINS FORTES EPP, KENIO MARTINS 

FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:OAB/MT 21.453-A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:131.776/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Segue alvará conforme interlocutória de fls.123/123v.

No mais, arquivem-se conforme disposto às fls.119, nos termos do artigo 

921, III do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355748 Nr: 26205-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA, KARINA 

ARAUJO FERREIRA, FABIO MARGATO SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943 

/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JENNYFER MORAES DE LIMA - 

OAB:22.767-O, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943 /MT

 Intimação das Partes Requerida para contrarrazoar às fls. 203/208 , no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851970 Nr: 54843-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO, LESSA & CARDOSO FILHO ADVOGADOS 

S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos etc.

Segue alvará confome decisão de fls.133.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897022 Nr: 27586-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMI LOPES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Apesar de confusa a petição de fls.90, na qual indica a conta mas não a 

agência e Banco, tenho que o documento de fls.91, relata um convênio 

entre o Banco do Brasil e Daycoval, com resgate centralizado, 

chegando-se a conclusão de que deve o alvará ser dirigido por meio do 

BB e não como consta às fls.88.

No mais, em nada requerendo as partes, arquivem-se com as anotações 

devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152788 Nr: 6909-16.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDEMAR-COM. DE CIMENTO DE MARQUI -, 

JOSÉ CARLOS DE MARQUI, DENISE FÁTIMA DE GODOY CAPRIO DE 

MARQUI, HENRIQUE DE MARQUI, SALMA ELIAS DE MARQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA SCHWARZ SANTOS 

SILVA - OAB:OAB/MT 11650, DEFENSORIA PÚBLICA DE NOVA 

UBIRATÃ - OAB:

 Vistos etc.

Segue alvará conforme dados de fls.165 e sentença de fls.169/169v.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751137 Nr: 2884-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - OAB:9468

 Vistos etc.

Segue alvará conforme sentença de fls.220.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783611 Nr: 37347-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARTA VRECH COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CREDICARD S/A - 

SOLUÇÕES DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA DA PRATO 

CAMPOS - OAB:156.844, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - 

OAB:122249/RJ, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648

 Vistos etc.

Segue alvará em favor da Defensoria Pública dados de fls.353v e decisão 

de fls.429.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 153760 Nr: 19204-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO FIGUEIREDO NUNES DA CUNHA, MARCIA 

HELENA LOBO NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinícius Barros 

Ottoni - OAB:16785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR

 Vistos etc.

Segue alvará conforme interlocutória de fls.1260.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 770465 Nr: 23487-73.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTESAN DA GUIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

Segue alvará conforme interlocutória de fls.417.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 179753 Nr: 26990-83.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDEECMDMEPDSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVG, JADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:5.010/MT, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876/MT

 Vistos etc.

Segue alvará em favor da Cooperativa conforme sentença de fls.210.

Assim, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772084 Nr: 25173-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:2540/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:14238

 Vistos etc.

Segue alvará conforme sentença de fls.77.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas, observando que ainda 

pendem de pagamento as custas processuais pelo banco.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747553 Nr: 44806-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNS ANDERSON DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos etc.

Segue alvará em favor da advogada do autor, conforme sentença de 

fls.192.

Considerando que o Banco não declinou seus dados conforme despacho 

de fls.179, sem recurso (informando os dados bancários único e 

esclusivamente do Banco PSA), arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 923324 Nr: 45412-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M COMERCIO DE CARNES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifesta-se 

acerca dos A.Rs de fls. 151/153, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 730453 Nr: 26515-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTACILIO SEBASTIAO DA CRUZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 989166 Nr: 18161-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARCELO FERREIRA E FERREIRA LTDA ME, 

ALLAN BARCELO FERREIRA, CLAUDIA PAULETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, Gustavo R. Góes Nicolladelli - OAB:17.980-A/MT., 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 1111878 Nr: 15438-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIN JAMIL SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1167734 Nr: 39136-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA LIMA DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1006207 Nr: 26010-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L B COSTA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do A.R de fls. 125, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 444040 Nr: 19324-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CÉSAR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 07/2017-CGJ, para cumprimento de mandado a 

ser expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 284393 Nr: 7454-81.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.L.T. COMERCIO DE PNEUS LTDA, ANILTON 

GUZATTI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 Intimação da parte autora para se manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de fls. 109/114, bem como dar o devido prosseguimento ao 
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feito, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137108 Nr: 26118-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIAGUAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY, MIRIAM 

SOARES RACHID JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Segue informações encaminhadas via malote digital, concernente ao 

RAI.1012058-11.2018.

No mais, cumpra-se a interlocutória de fls.66, observando a diligência de 

fls.74v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 430825 Nr: 11325-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito, indique bens passíveis de serem 

penhorados, assim como traga aos autos a planilha atualizada do débito, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente pessoalmente via correio com 

A.R para dar prosseguimento ao feito em 05 dias.

Com a juntada do A.R, venham-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1295550 Nr: 6889-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEIXE FILHO ME, OSVALDO PEIXE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Outrossim, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, consigno que a audiência de conciliação será agendada 

aportunamente, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1297172 Nr: 7587-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Outrossim, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, consigno que a audiência de conciliação será agendada 

aportunamente, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1295554 Nr: 6893-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCI MARQUES DE ALMEIDA ME, ERCI MARQUES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MUTUO DOS LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Outrossim, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, consigno que a audiência de conciliação será agendada 

aportunamente, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1295548 Nr: 6888-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, constata-se nas razões fáticas da inicial, que pretende a parte 

autora, por meio desta ação, a revisão de cláusulas contratuais e, dentre 

seus requerimentos, discute a legalidade de taxas e tarifas 

administrativas.

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526-SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”.

Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 

1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.”

Deste modo, por verificar que este feito visa revisar a matéria em 

discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento à ordem 

superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o julgamento do 

REsp n. 1.578.526-SP.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1147519 Nr: 30625-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FLAVIO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 69, haja vista a ausência de 

citação do requerido.

Expeça-se novo mandado de CITAÇÃO a ser cumprido no endereço da 

exordial, salientando que deve o Oficial de Justiça interpelar a vizinhança 

se o requerido realmente reside no endereço.

No mais, em caso de confirmação de endereço e, havendo suspeita de 

ocultação, deverá o Oficial de Justiça proceder a citação por HORA 

CERTA, em observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.

EM CASO DE DILIGÊNCIA NEGATIVA, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Tudo cumprido, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 982344 Nr: 15109-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIDES DIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 124/127, considerando as diversas 

diligências negativas para localização do bem.Desta feita, CONVERTO 

ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69(...)Denota-se ainda, que o 

executado se encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, proceda-se 

a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que o executado pague o 

débito atualizado em 03 (três) dias, sob as penas da lei, consignando-se 

no edital a possibilidade deste reconhecer a dívida e, mediante o depósito 

de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações(...)No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1030126 Nr: 36830-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 84 reiterado às fls. 85, procedendo a 

pesquisa do atual endereço do requerido por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, a ser 

cumprido no endereço: Rua 14, Quadra 23, Nº 09, Bairro Três Barras, 

nesta cidade, salientando que em caso de não localização do bem, o feito 

será convertido em execução.

Com efeito, intimo a requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1128554 Nr: 22429-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO NICOLA LEVENTI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 360 de 931



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 76, considerando o decurso do prazo pleiteado.

Ademais, defiro o pleito de fls. 80/81 procedendo a pesquisa do atual 

endereço do requerido por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato em anexo).

Desta feita, expeçam-se mandados de busca, apreensão e citação, a 

serem cumpridos nos endereços: Cnd Rua A, Nº 1, Casa 551, Bairro: 

Jardim Imperial e Rua 4, Quadra 06, Casa 03, Bairro: Jardim Industriário II, 

ambos nesta cidade, salientando que em caso de não localização do bem, 

o feito será convertido em execução.

Para tanto, intimo a requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1130083 Nr: 23046-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BATISTA MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que o Oficial de Justiça Maurício Dellafina se 

encontra em posse do mandado de fls. 55 desde 06/06/2018, sem 

proceder a devolução, em que pese devidamente intimado.

Assim, encaminhe-se cópia dos documentos pertinentes à Diretoria do 

Foro para que sejam tomadas as medidas que entenderem cabíveis.

No mais, em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço 

do requerido por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

(extrato em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, a ser 

cumprido no endereço: Avenida D, Nº 133, Quadra 57, Bairro Residencial 

Coxipó, nesta cidade, salientando que em caso de não localização do bem, 

o feito será convertido em execução.

Para tanto, intimo a requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1100607 Nr: 10837-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE APARECIDA NEVES ALVES DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

O bem foi apreendido em 05/07/2016 (fls.28) e a ré não citada até esta 

data e, apesar de intimado o Banco via DJE e AR, quedou-se inerte, 

portanto, resistindo de forma indevida no cumprimento do comando judicial, 

razão pela qual, ante o recebimento do AR de fls. 63 por terceiro, 

expeça-se mandado de citação, a ser cumprido no endereço: Rua Alaska, 

Nº 232, Bairro Planalto, nesta cidade.

Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 77 DO CPC E 

BLOQUEIO DO VALOR DO BEM CONFORME TABELA FIPE.

CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, em celebração ao princípio 

da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Empós, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 466452 Nr: 33638-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Considerando a indicação de novo endereço na petição de fls. 88, 

expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no 

endereço: Avenida Julião de Brito, 3, Casa 17, Bairro Jardim Maringá, 

Várzea Grande-MT.

Após, encaminhe-se o mandado ao DCM para cumprimento, 

observando-se o comprovante de pagamento de diligência de fls. 89.

EM CASO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

No mais, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1119653 Nr: 18599-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA BATISTA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

982959/2018.

Da análise da petição a ser juntada, verifica-se que as partes entabularam 
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acordo para quitação do contrato, o qual foi cumprido em 28/08/2018, 

pleiteando por sua homologação e consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução de Título Extrajudicial o que faço com 

amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Ante a desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738102 Nr: 34642-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIA MAGALHÃES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acercadas fls. 102/103, da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1104373 Nr: 12301-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE VICTOR DE MATOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Venicius Yutaka Harima, OAB/MT 10116/O, para que proceda com a 

devolução imediata dos autos código 1104373, numeração única 

12301-14.2016.811.0041, tendo em vista que o prazo para manifestação 

nos autos é comum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047688 Nr: 45268-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABILA REGINA GONCALVES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, JULIANA OLIVEIRA MOURA - 

OAB:OAB/MT 20.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Conforme certidão de fls.39 a ré vendeu o bem para terceiro, não sendo 

localizado nas diversas diligências efetuadas.

Assim, em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço 

da requerida por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

(extrato em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, a ser 

cumprido no endereço: Rua 06, Nº 32, Quadra 23, Bairro Pedra 90, nesta 

cidade, salientando que em caso de não localização do bem, o feito será 

convertido em execução.

Para tanto, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1054913 Nr: 48717-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SODRE FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:OAB/CE 10.423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que o veículo foi apreendido em 17/05/2017 sem 

citação do devedor na oportunidade e após a diligência de fls.81, do que 

foi intimado o autor, este abandonou a ação, com fito de encaminhá-la a 

aplicação do artigo 485 do CPC, não atendendo as intimações via DJE e 

AR.

Desta feita, expeça-se mandado de CITAÇÃO, a ser cumprido no 

endereço: Avenida São Sebastião, Nº 4059, Bairro Santa Helena, nesta 

cidade, salientando que em caso de suspeita de ocultação, deverá o 

Oficial de Justiça proceder a citação por HORA CERTA, em observação ao 

que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.

Para tanto, intimo o requerente para, em 15 dias comprovar a constituição 

em mora do devedor, bem como, no mesmo prazo promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de aplicação da multa do artigo 77 do CPC, além do bloqueio do valor 

do bem de acordo com a Tabela Fipe e extinção.

Outrossim, intimo o requerente para, no mesmo prazo acima depositar o 

valor referente às diligências complementares efetuadas e descritas na 

certidão de fls. 67. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça 

para adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793528 Nr: 47660-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da Parte Requerida para contrarrazoar às fls.147/151 , no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 456448 Nr: 27199-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDACIR ROCHA BERNARDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA TEREZINHA VIANA 

REGENATO - OAB:3500-B, LINDACIR ROCHA BERNARDON - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Vistos, etc.

Ante a manifestação de fls. 649/651 e, com o fito de esclarecer as 

arguições da requerente e pôr fim ao presente feito, remetam-se os autos 

à contadoria do Juízo para que se manifeste acerca dos questionamentos 

da requerente.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias (sucessivamente).

Saliento que, em caso de requerimentos e manifestações evidentemente 

protelatórias por parte do Banco, ser-lhe-á aplicada multa nos termos do 

art. 77 do Código de Processo Civil.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para homologação, ante a 

concordância da instituição financeira de fls. 652/653.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420258 Nr: 6266-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM NETO BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO RUWER 

- OAB:11311

 Intimação da parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Impugnação de fls. 456/464.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 66981 Nr: 373-72.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SERTÃO DO BURITI LTDA., 

EXPEDITO FRANCO, FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ COSTA FERRAZ - 

OAB:SP-271.481-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante a arguição da causídica de fls. 172 vê-se que o patrono 

Gustavo Góes estava devidamente cadastrado, razão pela qual inexistiu 

quaisquer prejuízo ao credor.

Ademais, tendo em vista que os documentos de fls. 187/188 não 

pertencem a estes autos, proceda-se ao seu desentranhamento e juntada 

nos autos correlatos.

Ademais, considerando-se que todas as diligências realizadas pelo 

exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de bens 

penhoráveis, sobejaram infrutíferas, SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1021036 Nr: 32439-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEIXE FILHO ME, OSVALDO PEIXE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos autos que o exequente não se manifestou acerca das 

pesquisas realizdas nos autos, assim, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção.

Ademais, intime-se o Banco pessoalmente, via correio com aviso de 

recebimento, para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob

 pena de extinção.

Empós, com a juntada do A. R, retornem-me os autos conclusos.

No mais, aguarde-se o deslinde dos embargos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1311089 Nr: 11155-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAMITA RIBEIRO MOURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Outrossim, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, consigno que a audiência de conciliação será agendada 

aportunamente, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 806566 Nr: 13046-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUNAMITA RIBEIRO MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO 

o presente feito nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil.

No mais, aguarde-se o deslinde nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 368349 Nr: 6112-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS, EDENIZA 

MARIA RODRIGUES LEITE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/MT, Grideson Gomes dos Santos - 

OAB:14797/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio 

da ANOREG (extratos em anexo).

Ademais, ante o requerimento de fls. 175, INTIMO o exequente para que se 

manifeste no prazo de 15 dias, quanto à manutenção do pleito de penhora 

do imóvel nº 18.676, haja vista trata-se de único bem (residencial), 

SALIENTANDO, que o prosseguimento dos atos expropriatórios ocorrerão 

por sua conta e risco e, ao fim confirmada essa situação fática 

(impenhorabilidade, se for o caso), deverá o Banco, suportar o ônus 

dessa constrição.

No mais, intimo a exequente para que traga aos autos o cálculo atualizado 

da dívida, informe nos autos a existência de bens passíveis de serem 

penhorados assim como requeira o que de direito no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação e, ante a inexistência de bens 

passíveis de serem penhorados, a SUSPENSÃO do feito nos termos do 

art. 921 do CPC/2015 é a medida que se impõe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 795215 Nr: 1545-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

- ME, GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Os executados foram citados fictamente, conforme se vê às 

fls. 178.Os autos vieram-me conclusos.Pois bem.Apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Procedo, ainda, junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), 

vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto,.Consigno que 

as declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXIX).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de EXTINÇÃO.Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o exequente via correio com A.R para que dê 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias.Decorrido o prazo sem 

manifestação, venham-me os autos conclusos.No mais, aguarde-se o 

deslinde dos autos em apenso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 918601 Nr: 42491-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINT CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA ME, 

GEORGE MINORU BARROS YAMAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a inexistência de restrição inserida por este Juízo 

Especializado, conforme se denota do extrato RENAJUD em anexo, NÃO 

CONHEÇO do pleito de fls. 149, devendo a parte evitar fatos dessa 

natureza, antentando-se exclusivamente ao que consta nos autos.

Ademais, ante a extinção do feito pela quitação integral da dívida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 821424 Nr: 27616-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/ A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGIANE DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/O

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constato a desídia do requerente quanto ao 

andamento do presente feito, haja vista que foi intimado pessoalmente 

para se manifestar quanto à certidão do Oficial de Justiça, mas não 

cumpriu, e sabendo-se que “a extinção do processo, por abandono da 

causa pelo autor, depende de requerimento do réu (Súmula 240 STJ – 

RSTJ 144/75)” intimo ao requerida, via DJE, para que manifestem seu 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

Saliento que, em caso de silêncio, caracterizar-se-á concordância tácita 

com a extinção.

Empós, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757397 Nr: 9575-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERNANDES BARBOSA - ME, 

CRISTIANO FERNANDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 53 reiterado às fls. 55 e 61 no que tange à citação 

via correio, pois, apesar de o artigo 247 do CPC não repetir claramente a 

regra da vedação da citação por correio nos processos de execução, ao 

ver deste Juízo Especializado a referida medida ainda é aplicável.

 Nesse sentido, vejamos a doutrina mais abalizada sobre o assunto:

 “(...) como diz o artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve 

fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, 

os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na 

citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não 

repetição do atual código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 

1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a 

citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação 

ficta, nos casos autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 

Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados, volume 3. São Paulo: Editora Revista do . p.88)”.

Desta feita, intimo o exequente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, sob pena 

de extinção por manifesto desinteresse.
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Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, conclusos para extinção, 

tendo em vista o AR de fls.60 e o descumprimento do comando judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747413 Nr: 44663-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO INDUSTRIÁRIO LTDA, OSMAR 

FRANCISCO CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA TENÓRIO DE 

ARAÚJO - OAB:56178, MÔNICA CRISTINA CASALI - OAB:60897

 Vistos, etc.

 Em primeiro lugar, intimo o Banco para que traga aos autos a planilha 

atualizada do débito, comprove as providências e anotações nos termos 

do art. 828 do Código de Processo Civil (fls. 120).

Em seguida, TUDO CUMPRIDO e comprovado nos autos, EXPEÇA-SE carta 

precatória à Comarca de FRANCISCO BELTRÃO/PR para PENHORA, 

AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e demais atos expropriatórios (de 50% da 

matrícula de imóvel matriculado sob o nº 4.937 – C. R. I da referida cidade) 

consignando o valor atual da dívida.

Para tanto, CONCEDO o prazo de 15 dias para a juntada do pagamento de 

diligência e demais custas de distribuição a serem recolhidas na Comarca 

deprecada, sob pena de extinção. Saliento que o envio da missiva se dará 

via Malote Digital.

Com efeito, intime-se/notifique-se a credora hipotecaria COMPANHIA 

BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA, via A.R, com aviso de recebimento, 

no endereço Rua Francisco Eugenio, nº 329, Bairro: São Cristóvão, na 

cidade do Rio de Janeiro/MT, acerca da realização da penhora.

Quanto ao valor vinculado de fls. 87, qual seja, R$927,18 e dados 

bancários apresentados pelo causídico do Banco, CUMPRIDO os atos 

acima, venham os autos conclusos para expedição do Alvará Judicial em 

favor de M. H. FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 

04.731.079/0001-81, AGÊNCIA Nº 4665, CONTA CORRENTE Nº 

13000183-5, BANCO SANTANDER S/A.

Após, aguarde-se a devolução da missiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 347348 Nr: 17510-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCI MARQUES DE ALMEIDA ME, ERCI 

MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de Bacenjud de fls. 137, intimo o exequente 

para que apresente a planilha atualizada de cálculo, no prazo de 15 dias, 

haja vista o transcurso do tempo desde a interposição da ação.

Em caso de silêncio, intime-se o credor, pessoalmente, via A.R com aviso 

de recebimento, para que promova ao andamento processual em 05 dias, 

sob pena de extinção.

Após, com a juntada do A.R venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 452504 Nr: 24634-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 110, posto que não se enquadra 

nos termos do artigo 921, inciso III do CPC.

No mais, em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se 

a citação editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do 

devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito da credora.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 382527 Nr: 17924-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO - 

ME, LUIZ VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a ausência de localização dos executados, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

No mesmo edital, intime-se o executado Luiz Vicente da Silva da penhora 

que recaiu sobre o veículo Fiat Palio EX, Placa JZD-3709.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1138554 Nr: 26801-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 92/93, procedendo a pesquisa do atual 

endereço do requerido por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de citação, a ser cumprido no endereço: 

Rua 3, Nº 17, Quadra 5, Bairro Jardim Costa do Sol, nesta cidade.

Para tanto, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 
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Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793217 Nr: 47307-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão visando a apreensão 

de 9 caminhões, porém, desde 2012 até o momento, somente obteve-se 

êxito quanto aos de placas NJP9278 (fls.108) e NJQ2128 (fls.113).

Intimado para manifestar da certidão do Sr. Oficial de Justiça em 07/2018, 

quedou-se inerte, inclusive, com a intimação pessoal de fls.251, 

evidenciando o desinteresse quanto aos demais, razão pela qual, delimito 

o feito apenas quanto aos dois bens apreendidos.

Desta feita, ante a não indicação de outro endereço e a ausência de 

citação da empresa após as diligências efetuadas e, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Tudo cumprido, concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1124804 Nr: 20816-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO & BASTOS LTDA - ME, EDSON MANOEL 

BASTOS, ROSINEI DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

24/26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 871937 Nr: 11015-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIRTON TEIXEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pleito de fls. 54 e procedo à inclusão da penhora por meio do 

Sistema Renajud no valor consignado às fls. 16, qual seja, R$21.556,00, 

servindo, o extrato que segue, como termo.

Intime-se o devedor da penhora em comento, depositando o bem em suas 

mãos, via mandado, a ser cumprido na Rua 233 B. Tijucal, intimando, 

desde já o credor para depositar as diligências no prazo de 15 dias.

Ademais, intimo o exequente para que traga aos autos o cálculo atualizado 

da dívida, assim como, esclareça a garantia do seguro prestamista, 

constante no contrato, tudo sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1090685 Nr: 6422-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA, HIGOR DINIZ BIANCHINI, MAYARA DE SOUSA SANDIM, 

MARCOS PAULO DE SOUSA SANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifesta-se acerca do petitório de fls. 158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776258 Nr: 29556-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES E BEZERRA E CIA LTDA ME, JESSYCA 

NAGANO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da Carta Precatória devolvida e juntada nos autos 

às fls. 134/178, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 886844 Nr: 21162-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME, 

MARIA JOSE M. DE SOUZA NOQUELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MT 17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XL). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio e, ante o término 

da prestação jurisdicional, o ARQUIVAMENTO do feito é a medida que se 

impõe. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante 

de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 1223756 Nr: 12754-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA CAMARGO PUPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12.291 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

21/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 876013 Nr: 14101-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE SENA ME, LUÍS DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da manifestação de fls. 142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1115901 Nr: 16978-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA LUCIA PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

26/42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 803079 Nr: 9541-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORANDE GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES - OAB:16.108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 

ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, 

con fo rme comprovan te  de  d i s t r i bu ição  de  f l s .  145  

(1000359-30.2018.8.11.0030), devendo, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida pela 

Comarca Deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1023275 Nr: 33567-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, não obstante ao requerimento de alteração da data para 

a realização da perícia, vislumbra-se que em virtude do problema de saúde 

vivenciado pelo Expert, a perícia designada neste feito já foi redesignada 

às fls. 112, desta feita, com o fito de evitar maior prejuízo as partes, 

INDEFIRO o requerimento de fls. 117.

Com efeito, DESTITUO o Sr. José Ernesto Barbosa de Souza 

desejando-lhe, nesta oportunidade, melhoras quanto ao seu estado de 

saúde.

Nessa senda, NOMEIO a perita LUCIANA DIAS CORRÊA, (Rua G, Ed. 

Caravelas, Apto 1.202, Bosque da Saúde - Telefones: 65-9.9602-7766 e 

9.8103-7766, nesta cidade), que deverá ser intimada por telefone, para 

que manifeste o aceite quanto ao encargo à necessária aferição da 

veracidade da assinatura lançada no contrato objeto desta ação.

Consigno que os honorários periciais ficam mantidos em R$10.500,00 e 

que a Expert deverá apresentar seus dados bancários para posterior 

levantamento da quantia em sua integralidade após a entrega do laudo.

Os trabalhos terão início no dia 22 de outubro de 2018, às 14h, conforme 

decisão de fls. 112, cujas partes já foram intimadas por meio do DJE nº 

10323.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 dias.

 Tudo cumprido, com a apresentação dos dados bancários da perita, 

venham-me os autos conclusos para expedição do alvará judicial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748086 Nr: 45375-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO DE OLIVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca das fls. 121/122, da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1132087 Nr: 23908-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte aurtora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 110.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1157958 Nr: 35055-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, MARISA 

CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 15653 Nr: 7460-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANPEIXE GRANJA DE PEIXES E SUINOS 

S/A, WALDEBRAND DA SILVA COELHO, WALDER MORAIS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:, JOAO CARLOS VAZ CURVO - OAB:1442-E/MT, JOÃO CARLOS 

VAZ CURVO - OAB:4715/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da Carta Precatória de fls. 209/211, dando o regular 

prossegimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 840348 Nr: 44750-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para, no prazo determinado, 

comprove nos autos deprecados o recolhimento das guias de diligência do 

sr. Meirinho conforme Malote Digital de fls. 140/141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797172 Nr: 3544-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 

ME, RINALDO BOSCO LEITE, ANTONIO CARLOS DELMUTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.69/70, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764639 Nr: 17294-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. H. MORAES - ME, GUSTAVO HELIMAR 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vê-se dos autos que a IRESOLVE se manifestou às fls. 85/98, no entanto, 

não há prova da cessão, portanto, dela não conheço.

No mais, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 

DEFIRO o requerimento do Banco de fls. 84 e SUSPENDO o feito nos 

termos do art. 921 do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1288946 Nr: 4611-60.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE F. SANTOS- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze ) dias, impugnar 

a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1226675 Nr: 13681-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDINA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

358/363.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783362 Nr: 37059-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHN IMPORTAÇÕES LTDA ME, CANDIDO 

ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI 

- OAB:13605-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da Carta Precatória devolvida e juntada nos autos 

às fls. 118/125, bem como , visando a satisfação do seu crédito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007034-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA GALVAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007034-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: BENEDITA GALVAO DA SILVA Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 

13782064, 13782067 e 13782075. Da análise dos autos, verifica-se a 

ausência de recolhimento da diligencia para o senhor oficial de justiça. 

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 
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Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FORD FIESTA, 

placa: NPC-5334 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020100-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MONTEIRO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020100-91.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUIZ CARLOS 

MONTEIRO ALVES Verifiquei que as custas iniciais e complementares 

foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 

10335281, 10335287, 13071185, 13071208 e 13071215. Da análise dos 

autos, verifica-se que o endereço do contrato é RUA COSTA E SILVA, 

N.18, QD.144, B.ALTOS DA SERRA I, não havendo nos autos 

demonstração de frustração da notificação nesse local, bem como, o 

instrumento de protesto com AR, foi para endereço diverso, cujo AR, foi 

devolvido com "não existe o número", desta feita, intimo o autor para juntar 

a notificação para o local de resdiência, frustrado, assim como, tenho a 

ausência de recolhimento da diligencia para o senhor oficial de justiça. 

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. CUMPRIDO OS ATOS ACIMA, 

PROCEDA-SE: Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 
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do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FIAT STRADA, placa: NJR-2886 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002153-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002153-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOSE CARLOS FERNANDES Vistos... Indefiro o pleito de 

desbloqueio do bem através do sistema RENAJUD contido na petição de ID 

14965666, tendo em vista que inexiste determinação judicial neste sentido, 

DEVENDO a parte evitar pedidos sem correlação aos atos judiciais. No 

mais, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença (ID 15596460) 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003564-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NOLASCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003564-25.2016.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: RICARDO NOLASCO DE SOUZA Verifiquei 

que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Por ora indefiro o 

pedido de pesquisa nos ativos financeiros do requerido via BACENJUD. 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo FORD KA, placa: OBJ-4939 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 
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Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007891-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUINIR LUIZ DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007891-76.2017.8.11.0002. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JUINIR LUIZ DE MORAES Verifiquei que 

as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a emenda a 

inicial IDs: 14669668 e 14669673. Da análise dos autos, verifico que o 

autor requereu a alteração do valor da causa para R$ 16.651,42, aduzindo 

que esse é o valor da integralidade da divida, contudo deixou de 

apresentar o calculo de como chegou a tal valor. Desta feita, intimo 

novamente o autor para, no prazo de 15 dias, acostar aos autos planilha 

de débitos, a qual a integralidade da divida e consequentemente o novo 

valor atribuído a causa. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019870-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARCEL BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 9 8 7 0 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOUGLAS 

MARCEL BARBOSA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 13460802, 13460804 e 

13460805. Da análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento 

da diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente a motocicleta YAMAHA XT 660 R, placa: QBX-7139 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 
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liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de 

outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018263-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZMENE ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018263-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: LUZMENE ALVES VIEIRA As guias relativas às custas iniciais 

destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria 

do juízo. Vistos etc... Procedo a associação da presente ação com a ação 

revisional nº 1029011-24.2018.8.11.0041 por terem por objeto o mesmo 

contrato. No mais, considerando que os pedidos de tutela de urgência 

foram indeferidos na ação revisional, passo a análise do pleito de Id: 

15317579. Não obstante a apresentação dos diversos endereços no 

extrato de Id: 15317583, em regular impulso oficial, procedo a busca do 

atual endereço da requerida por meio do sistema Infojud, ocasião em que 

obtive êxito (extrato em anexo). Desta feita, expeça-se mandado de 

busca, apreensão e citação, a ser cumprido no endereço: Rua 21, Nº 22, 

Quadra 24, Cpa 3, Setor 5, nesta cidade. Com efeito, intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016186-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NEVES DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 6 1 8 6 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDSON NEVES 

DA ROCHA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo 

Vistos... Primeiramente indefiro o pedido de prazo suplementar feito na 

petição de emenda (ID 15196346), até porque já transcorreu, portanto, 

intimo para que proceda em 15 dias, sob pena de extinção. Na mesma 

petição o autor informa que o valor total do débito é de R$ 29.373,15, 

contudo atribuiu a causa o valor de R$ 4.760,35. Desta feita, em face da 

existência de critérios legais de fixação - como é o caso (artigo 292, § 3º 

do NCPC), o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa 

quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes, razão pela 

qual, fixo o valor da causa em R$ 29.373,15 (vinte e nove mil, trezentos e 

setenta e três reais e quinze centavos). Proceda o Sr. Gestor a 

verificação de custas complementares pendentes de recolhimento, em 

havendo, intime-se o requerente para solve-las, no mesmo prazo anterior, 

sob pena de indeferimento e extinção. Após, concluso para deliberações. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035840-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 5 8 4 0 - 5 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SB INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos etc... Ante o silêncio do autor, 

quanto ao disposto na parte final da sentença ID.14411432, aplico-lhe a 

multa do artigo 77, IV do CPC, em 10% do valor da causa em favor do 

Estado, bem como, encaminhe-se cópia à OAB para que sejam tomadas 

as medidas que entenderem cabíveis ao caso. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033167-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON SOARES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033167-89.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MAYKON SOARES BARROS Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. - Paulo Vistos... Ante a juntada dos documentos de ID 

14812426 proceda-se a alteração do polo ativo desta ação para constar 

como sendo “ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS”. No mais, verifique o 

Sr. Gestor se já foi expedido mandado de busca e apreensão e se o foi 

aguarde-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020936-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE COSTA NEGREIROS (AUTOR(A))

GILMAR GOMES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020936-64.2016.8.11.0041. AUTOR(A): GRACIETE COSTA NEGREIROS 

RÉU: BANCO BMG, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc... Em 

primeiro lugar, não obstante ao requerimento de alteração da data para a 

realização da perícia, vislumbra-se que em virtude do problema de saúde 

vivenciado pelo Expert, a perícia designada neste feito já foi redesignada 

na decisão de Id: 15070700, desta feita, com o fito de evitar maior prejuízo 

às partes, INDEFIRO o requerimento de Id: 16046167, como procedido em 

outro feito em que foi nomeado. Com efeito, DESTITUO o Sr. José Ernesto 

Barbosa de Souza desejando-lhe, nesta oportunidade, melhoras quanto ao 

seu estado de saúde, comunicando-o. Nessa senda, NOMEIO a perita 

LUCIANA DIAS CORRÊA, (Rua G, Ed. Caravelas, Apto 1.202, Bosque da 

Saúde - Telefones: 65-9.9602-7766 e 9.8103-7766, nesta cidade), que 

deverá ser intimada por telefone, para que manifeste o aceite quanto ao 

encargo à necessária aferição da veracidade da assinatura lançada no 

contrato objeto desta ação. Consigno que os honorários periciais ficam 

mantidos em R$ 5.250,00 e que a Expert deverá apresentar seus dados 

bancários para posterior levantamento da quantia em sua integralidade 

após a entrega do laudo. Os trabalhos terão início no dia 22 de outubro de 

2018, às 14h30, conforme decisão de Id: 15070700, cujas partes já foram 

intimadas. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo sucessivo de 15 dias. Tudo cumprido, com a 

apresentação dos dados bancários da perita, venham-me os autos 

conclusos para expedição do alvará judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002850-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

DENISE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002850-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CONSTRULOC CONSTRUTORA E 

LOCADORA LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CONSTRULOC 

CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, todos qualificados nos autos em referência. Observo que, dentre os 

requerimentos firmados na inicial, consta a irresignação da autora quanto 

ao lançamento da soma de R$ 140.432,52 na conta corrente n. 99.200-3, a 

título de “imposto”, no período de 01/2012 a 09/2016. Considerando a falta 

de manifestação da instituição financeira quanto ao ponto, bem assim a 

vultosa quantia cobrada a este título, entendo por bem determinar a 

produção de prova pericial contábil, às expensas da instituição financeira 

ora ré. Nomeio como perito o contador EDSON FRANCISCO PERUSSELI, 

fones 3359-7860 e 99963-0575, e endereço de e-mail 

merkato.contabilidade@gmail.com, devendo este, em seu trabalho pericial, 

verificar por meio dos extratos da conta corrente n. 99.200-3, no período 

de janeiro de 2012 a setembro de 2016, se cada um dos lançamentos 

efetuados sob a rubrica “imposto” possui a respectiva transação bancária 

que lhe dê origem, ou seja, permissivo legal, inclusive pelo Banco Central 

e/ou se o lançamento não encontra lastro. Notifique-se o perito de sua 

nomeação bem como para apresentação de proposta de honorários. Com 

esta nos autos, intime-se o réu para o depósito do respectivo valor no 

prazo de 15 dias, observando que em caso de silêncio e/ou não depósito 

do valor em comento, será tido como incontroverso o montante 

reclamando R$ 140.432,52. Após, conclusos para designação do início 

dos trabalhos periciais. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 

2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030458-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030458-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARGARIDA AMORIM DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG 

Vistos etc. Nos termos do art. 98 do CPC, bem assim o constante no item 

2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de pedido liminar de 

caráter antecedente, apresentado pela autora na forma do art. 305 do 
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CPC, objetivando liminarmente a suspensão dos descontos perpetrados 

pela parte ré, bem assim a exibição de todos os contratos ativos vigentes 

entre as partes, anunciando a requerente que irá propor ação visando a 

revisão contratual. Quanto ao pleito de exibição de documentos, 

considerando que a autora demonstrou ter formulado tal requerimento por 

meio de procedimento administrativo no Procon (Id. 15335146 e 

15335147), tenho que lhe assiste razão. Todavia, no que tange ao pedido 

de suspensão dos descontos, tenho que melhor sorte não lhe assiste, já 

que a requerente, de forma expressa, afirma ter assinados contratos de 

empréstimo com as requeridas, no entanto não sabe dizer qual destes foi 

livremente firmado. Da documentação encartada é possível verificar o 

elevado número de contratos por esta entabulados, de modo que, diante 

de a afirmação genérica de ocorrência de abusividades, ou dúvida quanto 

a qual contrato teria desconto irregular, não há cabal demonstração do 

direito perseguido, insuficiente ao acolhimento do pleito de suspensão dos 

descontos. No mais, faço constar que, não obstante a faculdade de 

emenda da inicial, desde já faço constar que, por ter incluído duas 

pessoas jurídicas distintas no polo passivo, não é possível a revisão de 

cláusulas, na forma do posicionamento sedimentado pelo E. Tribunal de 

Justiça deste Estado. Isso porque, ao apresentar pedido de revisão de 

cláusulas isoladamente contratadas, há de se ter em vista que com cada 

instituição financeira incluída no polo passivo, firmou a parte autora um 

pacto distinto, de forma independente e particularizada, de modo que não 

há cumulação de direitos ou obrigações aptas a reunião, no mesmo feito, 

de tal discussão. Demais disso, a abusividade de cláusulas que não 

derivam do mesmo fundamento, afasta a tese de conexão que justifique a 

prática adotada pela autora, descabendo a continuidade do feito. Nessa 

vertente, o posicionamento jurisprudencial firmado pelo E. TJMT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL POR 

SUPERENDIVIDAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO QUE 

SUPERAM O LIMITE LEGAL DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS 

CONTRA DIVERSOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 292 DO CPC - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - MATÉRIA CONHECIDA DE 

OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DO EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

– ART.267, IV, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO. Admite-se o 

ajuizamento de uma só ação contra diversas instituições financeiras 

objetivando o enquadramento dos descontos efetuados em folha de 

pagamento. Contudo, rever as cláusulas contratuais em um mesmo feito 

fere o art. 292 do CPC, que só autoriza a cumulação, num único processo, 

contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja 

conexão. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, deve ele ser extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, cujo § 3º permite o 

reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública em qualquer grau de 

jurisdição, antes de proferida a sentença, aplicando-se o efeito 

translativo”. (TJMT - AI, 21385/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL). De tal sorte, recebo-a como AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, nos moldes do artigo 396ss e, diante de a 

presença dos requisitos legais, DEFIRO EM PARTE a liminar invocada, 

apenas para determinar à parte ré a exibição dos contratos firmados e 

atualmente em vigor, na forma pugnada na peça vestibular. CITEM-SE os 

réus, via correio com aviso de recebimento, para em cinco dias exibi-los 

e/ou apresente as recusas do artigo 399 do CPC., salientando, que no 

caso de apresentação, sem resistência, não se fala em honorários 

advocatícios, pendendo somente as custas processuais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015845-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDINEI TELES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015845-90.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LAUDINEI TELES 

DA SILVA Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA em face de LAUDINEI TELES DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos em referência, relatando que as partes firmaram o 

Contrato de Consorcial com cláusula de alienação fiduciária nº 

4368368410 do veículo FIAT PALIO ESSENCE 1.6, Placa OPX1650 descrito 

na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o requerente pela 

concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da 

ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a 

condenação do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 23.079,40. A liminar foi deferida na decisão de Id: 

3009055, e a apreensão do bem ocorreu em 06 de abril de 2018, conforme 

se infere do auto de busca e apreensão de Id: 12627235, tendo o 

requerido sido citado no mesmo dia. No entanto, em que pese devidamente 

citado, o requerido deixou de se manifestar, conforme se infere da 

certidão de decurso de prazo de Id: 15199739. É o breve relato. Decido. 

Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito 

do autor encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. 

Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o 

resultado fático da sentença em análise, quanto à manutenção do 

contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o 

pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as 

partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual 

decorre do inadimplemento do devedor em relação às prestações 

assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena do credor 

sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual existente 

entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser destinado ao 

abatimento do montante devido, salientando que subsistindo o débito ou 

existindo crédito em favor do devedor, esse poderá ser cobrado ou 

restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DO 

CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como corolário 

lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da posse e da 

propriedade em favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do 

devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença que acolhe o pleito de 

busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual. APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 

27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO 

CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM 

EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE 

DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO 

DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos 

firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. 

Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 
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contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de outubro 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018668-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JULIAO DE CAMPOS (EXECUTADO)

MANOEL JULIAO DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018668-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: MANOEL JULIAO DE CAMPOS - ME, MANOEL 

JULIAO DE CAMPOS Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se no Id. 15024507 que as partes transigiram extrajudicialmente 

para quitação ido contrato objeto da ação, pleiteando por sua 

homologação e consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos 

do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas na regra disposta no 

caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta 

feita, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial, o que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1020952-18.2016.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: FABIULA MULLER

REQUERIDO(A,S): DORALICE CORREA ANDRADE ME – ME e NELBA 

NEIDA CORREA ANDRADE

CITANDO(A,S): NELBA NEIDA CORREA ANDRADE - CPF: 571.576.931-00

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/11/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 112.548,48

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 112.548,48. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Cuiabá - MT,18 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1021127-75.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: ANDRE DE ASSIS ROSA

REQUERIDO(A,S): LUIS DA SILVA ROCHA

CITANDO(A,S): LUIS DA SILVA ROCHA, CPF: 476.932.583-53

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/07/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 71.495,74

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 71.495,74. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016649-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO (EXECUTADO)

KAMILA DE ALMEIDA FERNANDES 03281633170 (EXECUTADO)

KAMILA DE ALMEIDA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida faltante, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030329-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDEMAR ALVES DA SILVA (RÉU)

NILTON DE MORAIS SOARES (RÉU)

YOKO NISHIMOTO DA SILVA (RÉU)

GISELLE TAQUES DA SILVA (RÉU)

FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação das partes executas 

FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME; 

NILTON DE MORAIS SOARES e CLEUDEMAR ALVES DA SILVA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011229-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028141-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SILVA BETETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir 

determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010536-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR NUNES CORDEIRO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002951-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DE SOUZA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Proceda-se penhora no bem indicado pelo credor se de 

propriedade da parte executada. Expeça-se mandado de 

penhora.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000848-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

JECKSON VIEIRA FAUSTINO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte requerida indicar nos autos seu endereço atual, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023927-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (RÉU)

SEMENTES MONIK EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026345-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA'S ALIMENTO LTDA - ME (RÉU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

PAULO SERGIO ANACLETO (RÉU)

JOSE LUIZ FUGIWARA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028847-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G X DE SOUZA REPRESENTACAO - ME (EXECUTADO)

GEDEON XAVIER DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, haja vista que as diligências juntadas no id. 

15569947, já foram utilizadas conforme id.15686316 e id.15686317, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1027642-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016250-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO LEMOS (EXECUTADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

MARIA HIPOLITA LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado para proceder penhora on line. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029020-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E MARMORARIA,TERRAPLENAGEM E LOCACAO 

CARLOSCARLOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

AILTON CARLOS JUNQUEIRA LOPES (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035941-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

VERDURAO E MERCEARIA 2 IRMAOS EIRELI ME - ME (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020415-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

HENRIQUE FERRARI (EXECUTADO)

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037006-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

MIRELA BIRNFELD (EXECUTADO)

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023098-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

D F DE OLIVEIRA MODAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029759-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FIEL ALVES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028640-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DIAS SEROR (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011748-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO VICENTINI (REQUERIDO)
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Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - 

§ 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020192-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MARQUES LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033339-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder à complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033329-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR FERREIRA DAVINO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder à complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032569-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELY GRACI DE OLIVEIRA NAZARIO (EMBARGANTE)

EMILIA PERES GIROLDO (ADVOGADO(A))

ANA ROSA DE OLIVEIRA NAZARIO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Ao contrário,m conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003388-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOS SANTOS DA CRUZ (EXECUTADO)

NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035567-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NAAMAN KHOURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009210-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIELE KRINDGES SANTOS (EXECUTADO)

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006171-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta do ofício e dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017596-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL LOCADORA LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora apresentar comprovante de protocolo dos ofícios 

expedidos nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020026-37.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora proceder com o recolhimento da diligência para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, visto que a diligência efetuada conforme id. 16012486 se 

refere ao centro e não bairro citado na petição de id.15481866, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019664-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

ROBERTA VERA FERREIRA MIRANDA (EXECUTADO)

SCANDALO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA FILHO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022342-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES GUILHERME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011774-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS (ADVOGADO(A))

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta Precatória devolvida e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 893852 Nr: 25806-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRO FORTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

JAIME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para comprovar se o acordo anunciado foi 

homologado por sentença, bem como, demonstre o cumprimento integral 

do referido.

Oficie-se como postiulado pelo autor. Após, diga-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463415 Nr: 31702-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:OAB/SP 

178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:15462/MT, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - 

OAB:16822/MT

 Vistos, etc.

Os executados foram localizados e citados, dispensando as pesquisas 

pretendidas.

O processo está na fase de penhora, para cumprir o mandado expedido. 

Assim, deverá o autor no prazo legal, providenciar o cumprimento do 

mandado de penhora expedido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1031295 Nr: 37385-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN 

CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1162975 Nr: 37168-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO JOSE SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A, HSBC BANK BRASIL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 379 de 931



S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará dos honorários periciais.

Defiro a dilação por dez dias para as partes manifestarem sobre Laudo 

Pericial, sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - 

OAB:20576-O

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO DA PENHORA

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Ricardo Jose Kulevicz Junior, Cpf: 

59290935120, Rg: 0601.113-6 SSP MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166744 Nr: 38698-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA AO AUTOR: Fica o credor intimado para apresentar demonstrativo 

de débito atualizado com as verbas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1073600 Nr: 56905-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA ME, 

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA, ISNEL LEITE DE ALMEIDA, YAMES 

FELIPE LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA AO AUTOR: Fica o credor intimado para apresentar demonstrativo 

de débito atualizado com as verbas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463432 Nr: 31716-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA, 

VALDECIR MATEUS, EUNICE DE OLIVEIRA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128340 Nr: 22313-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEM LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

petição de fls. 180, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 920873 Nr: 43978-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECY CONCEIÇAO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136298 Nr: 25745-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR, SILVERIO MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13949, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO 

LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 377/381, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 935625 Nr: 52386-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO CATUNDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 
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JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158006 Nr: 35076-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTOVÃO TRANSPORTES LTDA - ME, 

PAULO HENRIQUE BARDAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADSON ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:29222

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234197 Nr: 3389-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIA RICAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o Laudo 

Pericial de fls. 860/875, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1120474 Nr: 18999-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA MARCELA SOUZA SIGARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para manifestar sobre pedido de fl.186 e como 

determinado no processo conexo.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014069 Nr: 29325-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID BLOCOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA -EPP, RONDON SAID NETO, NEIDE 

ALVES DE ARRUDA YUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Neide Alves de Arruda Yunes, Cpf: 

20265131120, Rg: 1630520 SSP MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014069 Nr: 29325-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID BLOCOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA -EPP, RONDON SAID NETO, NEIDE 

ALVES DE ARRUDA YUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080741 Nr: 1907-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVANI RAMOS LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - OAB:2412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1091026 Nr: 6603-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ALMEIDA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 874177 Nr: 12780-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA IMPORTADOS DE OCULOS LTDA - ME, 

SAULO DA CRUZ CARDOSO, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão de fls. 226 dos autos e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 111709 Nr: 2468-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S. C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHID SOUZA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR, INDIANARA 

CONTI KROLING - OAB:11097/MT, JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463954 Nr: 32065-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora associar a diligência de 

fls. 288/290 ao endereço do mandado a ser desentranhado, devendo 

indicar o endereço do executado no bairro Ribeirão do Lipa em Cuiabá/MT, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 702232 Nr: 36853-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM ATACADISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 752873 Nr: 4750-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PASTORA LTDA ME, 

ELIEZER DA SILVA GAMA, ROSANGELA ILZA DO PRADO GRAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826512 Nr: 32432-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA 

FILHO, ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, 

Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:4.466/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19.676, HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 Ficam as partes intimadas para tomarem conhecimento da Carta 

Precatória acostada às fls. 336/385 dos autos e requererem o quê de 

direito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1096645 Nr: 9157-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8.065/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOPROCESSO Nº 

9157-32.2016.811.0041 – Código: 1096645 à última parcela; • Opção 3: 

Total de: R$159.902,35 sendo, entrada de R$4.600,00 + 35x de 

R$4.437,21, com primeiro vencimento para 05/11/18. Custas com 

vencimento para o mês subsequente à última parcela, mediante emissão 

de boleto bancário a ser encaminhado ao e-mail do réu/advogado. * O 

descumprimento do acordo firmado em audiência implica em multa de 

100% sobre o valor acordado. * Qualquer contraproposta poderá ser 

apreciada pelo autor, inclusive através dos telefones do patrono: (11) 

4433-6801 / 4433-6802/ 4433-6803.A parte requerida por sua vez, 

apresentou a seguinte contraposta: CONTRAPOPOSTA: Pagar o débito no 

valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo a importância de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no mês de abril/2019 e R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) no mês de outubro/2019. A parte requerente 

pugnou pela juntada da Carta de Preposição e as partes pugnaram pela 

suspensão do processo para análise das propostas. Pela MMª Juíza me 

foi dito: Defiro a juntada da Carta de Preposição no prazo de 5 dias. 

Concedo ainda o prazo de 12 (doze) dias para as partes manifestarem 

sobre a proposta de acordo. Não havendo apresentação de acordo no 

prazo começará a correr o prazo para resposta. Após concluso. Nada 

mais me foi dito. Eu ___________ (Secretária do Juízo) Rita Soraya 

T o l e n t i n o  d e  B a r r o s J u í z a  d e 

D i r e i t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________________________ Requerente Advogado(a) da 

P a r t e  R e q u e r e n t e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________________________ Requerido(a) Advogado(a) da 

Parte Requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134424 Nr: 24852-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS PÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, ERICA COSTA LIMA DE PAULA, 

JOÃO DE SOUZA LIMA, ADIEK SOUZA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 
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distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 779652 Nr: 33135-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - 

ME, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DANIELLE BUSSIKI CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108812 Nr: 14228-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953819 Nr: 1946-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, 

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO, MARIA 

NELIDE TREVISAN CRESPILHO, VANILSON DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 368224 Nr: 6042-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIZIO LEMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDER TADASHI BABATA - 

OAB:12.003/MT, JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - OAB:10.229/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796063 Nr: 2409-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA JURIDICA MATO-GROSSENSE, JOSE 

THOME PREDIGER, VERA LÚCIA MARCUSSO PREDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 881133 Nr: 17492-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTES E SANTIGO LTDA - ME, REBECA 

CARNEIRO SANTIAGO, DANIEL NOVAES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:65.216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067 MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 882388 Nr: 18203-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUCIANO GIANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1169370 Nr: 39873-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL CAVLAC - ME, PATRICIA LIMONGE 

CAVLAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria pública - OAB:

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 102832 Nr: 16037-31.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO SIDINEY DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique Volpe 

Camargo - OAB:OAB/MS 7.684

 NOTA AO REQUERIDO: Deverá a parte requerida manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIELE KRINDGES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos na fase de conhecimento, verifica-se que 

não ocorreu qualquer ato a gerar nulidade da citação, pois várias 

tentativas de citação pessoal foram efetivas sem resultar sucesso, 

valendo-se da citação editalícia para dar curso na ação. De outra banda, o 

processo está na fase de execução de sentença, não possuindo qualquer 

vício capaz de geral a retificação de atos processuais. Assim, mantenho 

os atos processuais realizados. Faculto ao credor o levantamento do valor 

penhorado. Expeça-se alvará e após, oficie-se como pos ele postulado. 

Intime-se. Cumpra-se. 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007571-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ROGERIO BENEDITO JUVENAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que não procede a 

Impugnação do requerido no tocante seus argumento. Primeiro a sentença 

prolatada há muito transitou em julgada, conforme ID n. 14062041, razão 

pela qual, resta prejudicada a alegação de INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. 

Até porque, o Agravo de Instrumento interposto, não tem condão de 

suspender a sentença transitada em julgada, ainda mais, como não caso 

que foi julgado deserto. Segundo, trata-se a presente Execução de 

Sentença da sucumbência- honorários advocatícios, não havendo que 

falar em INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ou INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ, 

pois o fato do veículo ter sido apreendido, em nada isenta o requerido ao 

pagamento da condenação da sucumbência. Não se está executando 

nenhum saldo remanescente da dívida do contrato, mas tão somente a 

sucumbência. Ademais, o bem não foi entregue para quitação, teve uma 

sentença que confirmou uma busca e apreensão. Portanto, caberá ao 

interessado postular pela prestação de contas da venda do bem, em nada 

afetando a presente execução de sentença. Razão pela qual, resta 

inviável acolher os argutos do requerido, inclusive o pedido de ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, pois os tramites processuais 

estão sendo seguidos em conformidade de Lei, quem até então não está 

pagando a sucumbência é o próprio. Diante do exposto, rejeito a 

Impugnação de cumprimento de sentença. Cumpra-se na íntegra a 

determinação do ID n. 14216768. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018700-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Ademais, se alterou encargos, estes incidem desde a 

origem da contratação. Assim, cumpra-se a referida em todos seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020603-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROSA PIRES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021436-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR SANTOS SILVA (AUTOR(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação, após, deverá 

o autor postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026828-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024242-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME (RÉU)

DAVI ROSA MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035301-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA STEPANHA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000134-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TRAJANO FILHO (ADVOGADO(A))

WIBINY NEGUEBY ALMEIDA MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014387-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

MARIA ELENA SOTO (EXECUTADO)

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016114-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

HATSUMI YAMASHITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036014-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYZE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009210-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da consolidação da penhora, tenho por satisfeita a 

obrigação, nada mais havendo que se reclamar nos autos. Expeça-se 

alvará em favor da parte autor. Expeça-se também, alvará em favor do 

requerido, do valor consignado nos autos pela autora, conforme sentença. 

Após, arquive-se, com as baixas necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028789-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

MAURICIO CESAR DE ARRUDA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1024166-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EMBARGANTE)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EMBARGANTE)

CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EMBARGADO)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Conceição Nogueira Ltda ME, representada por Marcos 

Aquino de Arruda Conceição e Juliana Andreia Nogueira, devidamente 

qualificados nos autos, através da Curadora Especial, ingressou com a 

presente Ação de Embargos do Devedor, em face da Ação de Execução 

autos nº 1020376-88.2017.8.11.0041, em associação, movida pela 

Cooperativa de Crédito de Empresários – Sicoob Empresarial MT, 

preliminarmente sustentaram sobre a inconsistência do sistema PJE, tendo 

em vista que os Embargos foram opostos em 01/09/2017, devendo ser 

considerado tempestivo. Fez uma síntese dos fatos. Aduziu sobre os 

contratos bancários, sustentando que a relação existente entre as partes 

é de consumo, sendo aplicadas as regras do Código de Defesa do 

Consumidor. Que o contrato celebrado é um pacto de adesão, que supre a 

autonomia de vontade. Requer a readequação dos juros remuneratórios 

do contrato para a taxa média de mercado segundo o Banco Central qual 

seja 1,69% a.m. e 22,27% a.a e a inversão do ônus da prova. Aduziu 

sobre proposta de pagamento do débito e pugna pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos nos ids. Num. 14533058 

- Pág. 2/ Num. 14533072 - Pág. 8. Em resposta (id. Num. 15143438 - Pág. 

1/ Num. 15143438 - Pág. 17), o embargado inicialmente asseverou que 

qualquer proposta de acordo pode ser levada diretamente à Cooperativa 

de Crédito. Impugnou o pedido de justiça gratuita. Requereu a rejeição dos 

embargos por serem intempestivos. Sustentou sobre a obrigação 

pactuada na Cédula de Crédito. Asseverou sobre a inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor. Afirmou a legalidade dos juros 

capitalizados mensalmente e dos encargos de mora. Pugnou pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos no id. 

Num. 15143450 - Pág. 1. A Embargante apresentou réplica à contestação 

(id. Num. 15887909 - Pág. 1 / Num. 15887909 - Pág. 9) onde ratifica a tese 

inicial e impugnaram todas as matérias apresentadas pela parte 

embargada. Juntou documentos nos ids. Num. 15887910 - Pág. 1/ Num. 

15887915 - Pág. 5. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de 

Embargos do Devedor, em face da Ação de Execução autos nº 

1020376-88.2017.8.11.0041, em associação, movida pela Cooperativa de 

Crédito de Empresários – Sicoob Empresarial MT. Requereram o 

reconhecimento da tempestividade dos embargos e a readequação dos 

juros remuneratórios do contrato para a taxa média de mercado segundo o 

Banco Central qual seja 1,69% a.m. e 22,27% a.a. Pugna pela concessão 

da inversão do ônus da prova e justiça gratuita, com procedência da ação. 

O embargado impugnou o pedido de justiça gratuita e requereu a rejeição 

dos embargos por ser intempestivos. Sustentou sobre a inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor e afirmou a legalidade dos juros 

capitalizados mensalmente e dos encargos de mora. Pugnou pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Compulsando os autos, 

verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código 

de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou 

pericial. Em face de tratar de matéria de direito documental, dispensa a 

inversão do ônus da prova, considerando a existência de todos os 

elementos para julgamento de plano do feito. De início, considerando que 

as partes embargantes estão assistidas pela Defensoria Pública do 

Estado, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Cumpre destacar 

que, os presentes embargos foram opostos intempestivamente, tendo em 

vista que o prazo para resposta findou em 18/09/2017, e quase um ano 

depois fora protocolado os presentes Embargos à Execução, ou seja, 

02/08/2018. De acordo com o art. 915 do CPC, os embargos devem ser 

opostos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. Depreende-se nos autos da Execução o registro de 

ciência em 24/08/2017 quando da juntada do mandado, com prazo para 

manifestação em 18/09/2017. Ou seja, se passou em muito o tempo para a 

apresentação de defesa. Em que pese às partes embargadas 

sustentarem que fizeram o protocolo dos Embargos em 01/09/2017 e que 

houve inconsistência do sistema PJE, tal não merece guarida, isto porque, 

não comprovou nos autos a referida inconsistência do sistema que 

pudesse prejudicar o protocolo. Por outro lado, o protocolo dos Embargos 

anunciado nos autos (id. 14533058 – Pág.1) não foi realizado nos termos 

do art. 914, § 1º do NCPC, pois, foram opostos nos autos da Execução e 

não como determina o dispositivo legal supra. Portanto, os Embargos ora 

opostos são intempestivos, sendo, necessária a rejeição liminar dos 

referidos Embargos, nos termos do art. 918, I, do CPC/2015. Neste sentido, 
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os seguintes entendimentos jurisprudências: APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE - 

PRAZO - TERMO INICIAL - JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - 

REJEIÇAO LIMINAR DOS EMBARGOS. 1. O prazo para oferecimento de 

embargos à execução é de 15 dias contados da juntada do mandado de 

citação aos autos - art. 738 CPC 1973 (art. 915 CPC 2015). 2. Os 

embargos à execução opostos após o prazo legalmente previsto são 

intempestivos e devem ser liminarmente rejeitados - art. 918, I, CPC 2015. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0611.16.002960-3/001, Relator (a): Des.(a) 

Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 30/11/0017, publicação da súmula em 11/12/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - 

RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - 

INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA - NÃO 

CABIMENTO. - Não se conhece do recurso em que as razões são 

dissociadas dos fundamentos da sentença (art. 932, III, do CPC/15). - A 

norma que estabelece o prazo legal dos atos processuais é imperativa e 

sua inobservância pelo executado, acarreta a rejeição liminar dos 

embargos, ante a intempestividade, a teor do art. 918, I, do CPC/15, sendo 

inadmissível receber embargos à execução como ação anulatória, 

propiciando o irregular processamento de causa proposta 

extemporaneamente. (TJMG - Apelação Cível 1.0611.16.000238-6/001, 

Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 12/12/2017, publicação da súmula em 18/12/2017). 

Ressalte-se que a extinção dos embargos à execução não configura 

cerceamento de defesa, pois, a norma que estabelece o prazo legal dos 

atos processuais é imperativa e sua inobservância pelo executado, 

acarreta a rejeição liminar dos embargos, ante a intempestividade, a teor 

do art. 918, I, do CPC/15. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos, Julgo Sem Resolução de Mérito a presente Ação de 

Embargos do Devedor, nos termos do art. 485, X c/c art. 918, I, do CPC. 

Considerando que as partes embargantes são beneficiárias da Justiça 

Gratuita, isento-a das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, extraindo-se cópia dos julgados e da certidão de 

trânsito em julgado, juntando-as na Ação de Execução nº 

1020376-88.2017.8.11.0041, em associação e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027783-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PAULO DE FRANCA (AUTOR(A))

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027783-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): EDUARDO PAULO DE 

FRANCA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. EDUARDO 

PAULO DE FRANCA propôs a presente Ação Revisional de Contrato de 

Empréstimo Consignado com Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência 

em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, instituição financeira de 

direito privado, em que fora determinada a emenda a inicial, sob pena de 

extinção. Contudo, deixou de atender as determinações, conforme relato 

em certidão (ID. 15041724). É o breve relatório. Fundamento e Decido. O 

Autor ajuizou a presente ação ordinária de natureza tipicamente revisional 

de contrato. Conforme se verifica, para análise do pleito, fora determinada 

a emenda à inicial, sob pena de extinção para que o Autor anexasse aos 

autos documentos imprescindíveis à propositura da presente ação os 

contratos a serem revisionados, apontasse o valor controverso e 

incontroverso do débito em conformidade com o artigo 330, § 2º, § 3º, do 

CPC. Entretanto, manteve-se inerte. Pois bem. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu artigo 320, que “a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” E no Parágrafo Único 

do artigo, 321, do mesmo Codex, é clara a hipótese de indeferimento 

desta, caso, determinada a emenda neste sentido, o Autor não cumpra a 

diligência. Portanto, o não atendimento do Autor à emenda á inicial, sua 

inépcia é clarividente neste caso, devendo ser declarada eis que resta 

impossível a verificação do direito perquirido nos autos, ante a ausência 

de documentos imprescindíveis. Ademais, a inépcia da inicial, em razão de 

não ter sido atendida a determinação de emenda no prazo legal, acarreta, 

por consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap. 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Diante da 

ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na 

inicial, mormente os comprovantes de rendimentos mensais, tem-se, às 

claras, o não preenchimento dos requisitos descritos no artigo 320, do 

CPC, indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de rigor a 

extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, JULGO EXTINTO 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do artigo 321, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008834-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

JOSE MANOEL DEMETRIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008834-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE MANOEL DEMETRIO RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Considerando que a parte Autora foi 

devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 15012611), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos do artigo 290, do CPC determino 

o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência do 

recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, pois 

sequer formalizada a triangularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005357-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))
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ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005357-42.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ADALBERTO ANTONIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Considerando que 

a parte Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa 

judiciais, mas permaneceu silente (ID. 9385257), não há alternativa senão 

o cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento 

n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos do artigo 290, do CPC 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a triangularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013776-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SILVA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013776-85.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.405,68; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A Parte Ré: 

REQUERIDO: JANAINA SILVA LIMA DESPACHO Vistos. Diante da poucas 

tentativas de localização do Requerido, o Autor postula pela realização de 

pesquisas junto aos Sistemas conveniados para identificação de possível 

endereço diverso. Não exauridas as tentativas do Credor em promover a 

citação do Requerido, indefiro o pedido para realização de consultas nos 

Sistemas conveniados. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO 

EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – 

INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA 

LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – 

OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de 

obter informações acerca do endereço do executado, é medida 

subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando exauridos pela parte 

autora todos os meios ordinários de localização da parte contrária. O art. 

18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que prescreve em três anos a 

pretensão executiva de duplicata mercantil, contados da data de 

vencimento do título. Transcorridos mais de três anos do vencimento da 

duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a citação válida do 

réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da 

pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” (Ap 43212/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 

19/07/2017) Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular 

processamento do feito a fim de efetivar a citação do Requerido, sob pena 

de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035084-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL BENEDITO VENTURA (AUTOR(A))

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 813668 Nr: 20136-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE SOARES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

Vistos.

 Expeça-se MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO do bem 

imóvel indicado pelo Exequente às fls. 124/125.

 Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 452603 Nr: 24713-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Executado para manifestar-se em quinze (15) dias acerca dos 

cálculos apresentados às fls. 165/168, sob pena de anuência tácita.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 386030 Nr: 21851-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 DESPACHO

Vistos.

Previamente a analise do pedido de fl. 290, intime-se o Executado para 

manifestar-se em quinze (15) dias acerca dos cálculos apresentados às 

fls. 287/289, sob pena de anuência tácita.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 430961 Nr: 11405-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO BASTOS DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fl. 123.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 403749 Nr: 35595-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILA PEDROSO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Intimo a parte requerida para, no prazo de dez (10)dias depositar os 

honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 824853 Nr: 30892-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO AUGUSTO ALMEIDA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANTONIO DE MORAES 

DUARTE - OAB:15384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por DIEGO AUGUSTO 

ALMEIDA FERRAZ, este anuiu com o depósito efetuado pelo Executado as 

fls. 196/197, assim nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o 

Cumprimento de Sentença.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente (fl. 198).

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 717604 Nr: 10321-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CHAVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO TARRAF 

CARAN - OAB:14222/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de LEONARDO CHAVES DE MOURA (fl. 218).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado LEONARDO CHAVES DE MOURA na pessoa do Advogado 

constituído nos autos ou pessoalmente na ausência deste para que efetue 

o pagamento no valor de R$ 27.440,99 – montante apontado pelo Credor, 

em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o 

valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do 

CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelo Executado

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772070 Nr: 25159-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRA REGINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:16807/A

 Autos n.º 25159-19.2012.811.0041 – CÓD: 772070

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Exequente: MAYARA REGINA DE LIMA

Executado: BANCO VOTORANTIM CARTÕES

DECISÃO

Vistos.

Intime-se o Executado, na pessoa do Advogado constituído para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos o contrato objeto da lide, 

nos parâmetros da Acordão que ora se executa, sob pena de multa de 

que trata o § 1º, do art. 536 do CPC.

Em igual prazo, o Executado manifeste-se a cerca manifestação de fls. 

145/146.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1122328 Nr: 19789-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APTOS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 71673 Nr: 5979-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO HELI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se os devedores a indicarem bens a penhora em quinze (15) dias, 

sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 776339 Nr: 29639-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - ME, 

MAURO AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça no 
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prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 864232 Nr: 4997-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES, MÁRCIA REGINA MADEIROS, MARCELO BOTELHO 

MERTHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT, JOAO CARLOS VAZ CURVO - OAB:MT4715

 DESPACHO

 Vistos.

Em relação ao pedido retro, informo ao Exequente que as pesquisas 

solicitadas aos órgãos conveniados já foram realizadas (fls. 282/284).

Em quinze (15) dias, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito..

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 110491 Nr: 1700-03.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VERIDIANA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito por 30 dias, devendo o exequente 

dar prosseguimento ao feito após o decurso de prazo do referido 

interregno, em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 889939 Nr: 23176-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16846-A

 Autos n.º 23176-14.2014.811.0041 – CÓD 889939

CUMPRIMENTO DE SENTEÇA

Exequente: JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA

Executado: BANCO BMG S/A e BANCO PANAMERICANO S/A

DECISÃO

Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se os Executados, na pessoa de seus Advogados constituídos, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, paguem a quantia referente aos 

honorários de sucumbência; no valor de R$3.000,00 (fl. 181), devendo ser 

consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na 

aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, 

§ 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

Os Executados, ainda, em igual período, apresentem nos autos os 

demonstrativos de cálculos com as readequações dos contratos objeto da 

lide, nos parâmetros do Acordão de fls. 176/184, sob pena de multa de 

que trata o artigo 536, §1 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1123896 Nr: 20384-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL HENRIQUE TAQUES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT

 Autos n.º 20384-19.2016.811.0041 – CÓD 1123896

BUSCA E APREENSÃO

Requerente: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Requerido: EDEMILSON KOJI MOTODA

DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Exequente a manifestar-se a cerca do desfecho do Processo 

n.º 0717833-14.2017.811.0001.

 À Secretaria, juntar extrato da conta única, afim de verificar os valores de 

que trata o Processo n.º 0717833-14.2017.811.0001; e havendo os 

valores, proceda conforme sentença de fls. 46/48 e expeça-se o alvará.

Ainda, diante da petição de fls. 95/101, a Secretaria Certifique-se do 

alegado referente à anotação/cadastramento do advogado indicado pelo 

Exequente, para o recebimento exclusivo das intimações, fl. 95.

Inexistindo o interesse no cumprimento de sentença, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 769267 Nr: 22218-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAUSANOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA -ME, HELENA MARIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 999259 Nr: 23134-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA KAROLINA DE NEIVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 390 de 931



 Para o autor manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1044618 Nr: 43726-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378774 Nr: 1234-53.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filtran Comércio e Representação de FIltros 

Automotivos Ltda, ISRAEL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sobre a correspondencia devolvida no prazo de 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1337734 Nr: 17327-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CONCEIÇÃO CRUZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER LUIZ PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:8318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos.Trata-se de EMBARGOS à EXECUÇÃO propostos por 

RONALDO CONCEIÇÃO CRUZ DO NASCIMENTO em face de HSBC BANK 

BRASIL S.A, em que o Embargante pleiteia a concessão dos benefícios da 

assistência Judiciaria Gratuita.No entanto, a Lei Processual n. 13.105/2015 

(Código de Processo Civil), dirime que “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).”Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV).Por este ângulo, elementar esclarecer que o 

benefício da Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas 

auferem para acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é 

o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

Legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da causa e da 

situação sócio-econômica do Autor, é servidor público com rendimentos 

mensais que giram em torno de R$ 9.041,23, sobretudo por não comprovar 

a impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais apesar da 

alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita postulada.Custa processual é espécie de Tributo e sua 

incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando, como quer fazer crer o Autor ao pretender a gratuidade.Dessa 

forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo 

Embargante.Portanto, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo-lhe o 

prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa judiciais, sob 

pena de imediato cancelamento da distribuição.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 348639 Nr: 18764-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SILVANO DE SOUZA, ESPOLIO DE 

JOSE ANTONIO CORRAL EREDIA FILHO, MAURO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744666 Nr: 41735-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA DAS GRAÇAS LEÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757199 Nr: 9360-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGA PORTO SEGURO LTDA ME, ARNALDO 

BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 761778 Nr: 14269-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRALHERIA ARTE & FERRO LTDA, NEUSA 

MARIA BISSOCHI, HÉLIO BISSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772069 Nr: 25158-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO GIRALDI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CSF S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 391 de 931



JUNIOR - OAB:247319, HELENE SENA VIDIGAL - OAB:16402

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 812418 Nr: 18909-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILZA DO CARMO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 814833 Nr: 21290-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LENADRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 819742 Nr: 26013-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME, 

ARI ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 840721 Nr: 45074-20.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA QUATRO PATAS LTDA, IVAN 

SOARES DE SOUZA, MURILO MATEUS MORAES LOPES, JOÃO CARLOS 

HERINING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 973566 Nr: 11026-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARTINS PAES DE BARROS, 

DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100081 Nr: 10613-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1140130 Nr: 27424-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE DE FÁTIMA MONTANA SILVA 

ALMEIDA, OSVALDO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1140579 Nr: 27636-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MENDES NOGUEIRA ME, VALDIR 

MENDES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1021712 Nr: 32791-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 876910 Nr: 14733-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.J.B.S SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, 

DANILO DE BRITO SANTOS, JOÃO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Para o autor manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1056647 Nr: 49429-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, 

KATHIA DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 910648 Nr: 37296-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18-527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor no prazo de cinco dias manifestar sobre a petição retro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813400 Nr: 19877-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS KARDEKIS PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1038032 Nr: 40593-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13.486/MT

 Autos nº 40593-43.2015.811.0041– ID: 1038032

Ação de Busca e Apreensão Fiduciária

DECISÃO

 Vistos.

 Nos termos do requerido a fl. 70 (item ‘b”), designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 14:00 horas, a ser 

realizada por Conciliadora credenciada pelo NUPEMEC, na sala de 

audiências deste Unidade Judiciária.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 457059 Nr: 27529-39.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos.Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.Após análise dos autos, 

em especial a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 196-201 

arguindo excesso de execução, tenho que deve prosperar a alegação do 

Impugnante. É cediço que o executado que alega excesso de execução (§ 

4º do art. 525 da lei 13.105/2015) deve, em sua defesa, "declarar de 

imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado do cálculo".Caso o executado não aponte o valor 

que entende correto em sua impugnação ou não apresente o 

"demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo", o § 5º do art. 525 do 

CPC determina que seja liminarmente rejeitada a impugnação, se este (o 

excesso de execução) for o seu único fundamento.Além disso, da leitura 

do demonstrativo de cálculo elaborado pelo Contador judicial (fls. 224-229) 

concluo que a metodologia utilizada atende os parâmetros da sentença e 

acordão que ora se executa. .Feitas estas considerações HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela contadoria do juízo (fls. 224-229) e rejeito 

liminarmente a impugnação de fls. 231-232. Intime-se a parte Devedora 

DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA para pagar a quantia do saldo 

devedor remanescente no valor R$183.824,43 (cento e oitenta e três mil, 

oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), atualizado 

até 16/11/2017, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado 

que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da 

multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, 

sem prejuízo da efetivação de penhora.Efetuado o pagamento parcial da 

obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão 

sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 523, do 

CPC.Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 321706 Nr: 23216-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEBERSON DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 Para o credor manifestar no prazo de cinco dias requerendo oque 

entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791978 Nr: 46068-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em 

pen drive, para expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 750276 Nr: 1990-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DE ASSIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:137.331/RJ

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764300 Nr: 16939-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINEIA NAZARETH DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 344, ambos 

do CPC, cumulada com Decreto Lei nº. 911/69, declaro e consolido nas 

mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial (fls. 

05/06), cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado.CONDENO a Requerida SINEIA NAZARETH DE ARRUDA, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

CPC.No mais, promova-se a baixa do gravame que recai sobre o veículo 

indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço.Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado 

qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1112069 Nr: 15577-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E 

NEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 926333 Nr: 47293-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 761293 Nr: 13746-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFAZA - AGROINDUSTRIAL FAZENDA 

PROGRESSO LTDA., RAYMUNDO BARROSO SAID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10373-B, DEBORAH REGINA DE ARAÚJO DALTRO GARCIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intime-se o BANCO DO BRASIL S.A., na pessoa do Advogado constituído 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos o 

demonstrativo de cálculos com a readequação do contrato objeto da lide, 

nos parâmetros da Sentença/Acordão que ora se executa, sob pena de 

multa de que trata o § 1º, do art. 536 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 762932 Nr: 15482-62.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO POMMOT MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, MILTON SAAD - OAB:16311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 
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OAB:882

 Autos nº 15482-62.2012.811.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA

 A: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

R: MARCO AURÉLIO POMMOT MAIA

DECISÃO

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 270-275 e 278-293), 

tempestivos, como se verifica da certidão de fl. 295.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação dos Embargantes reside, em linhas gerais, em ver modificado 

o direito material tutelado, pelo que os ambos os embargos de declaração 

tornam-se via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, isto é 

interposto por Marco Aurelio Pommot Maia (fls. 270-275) e por 

CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA (fls. 278-293) pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 731497 Nr: 27628-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME, 

BARBAS JOSÉ COUTINHO, MARIA HELENA DE CAMPOS COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE 

CONFECÇÃO DE CUIABÁ - COOPERLOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 Autos nº 27628-72.2011.811.0041 – EMBARGOS A EXECUÇÃO

 Embargante: DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME e outros

Embargado: CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÃO DE 

CUIABÁ – COOPERLOJA

 DECISÃO

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 115-118), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 126.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação dos Embargantes reside, em linhas gerais, em ver modificado 

o direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração tornam-se 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados 

interposto por CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÃO DE 

CUIABÁ – COOPERLOJA (fls. 115-118), pois próprios e tempestivos, mas 

nego-lhes provimento porque não vislumbro obscuridade, contradição nem 

omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14952 Nr: 400-55.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maraca Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido do Credor (fl. 320), pois tal medida cabe à parte 

interessada realizar.

 Assinalo o prazo de dez (10) dias para que o Exequente dê 

prosseguimento eficaz a presente execução, sob pena de suspensão e 

arquivamento do feito ante a inexistência de bens, nos termos dos art. 

921, III, do CPC.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 998947 Nr: 23019-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Autos nº 23019-07.2015.811.0041 – ID: 998947

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

 Autor : BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

Requerido : ENSERCON ENGENHARIA LTDA

DECISÃO

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 300-301), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 303.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713528 Nr: 6883-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJHONI WELKER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA LEASING 

S/A - ARREDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 Vistos.

Cumprida a exigência de que trata o art. 525, §6º, do CPC (deposito - fl. 

357v) atribuo efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 Considerando a divergência das Partes ao quantum debeatur remetam-se 

os autos a contadoria judicial, para que elabore cálculos atendendo os 

parâmetros da sentença e acordão, se for o caso, em dez (10) dias.

 Vindo os cálculos, oportunizem as Partes, prazo de cinco (5) dias, 

decorrido o prazo assinalado certifique-se e retornem conclusos para 
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deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1321662 Nr: 13682-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. SORIOS ME, JAIME MARTIMIANO SORIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERIK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OABMT7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16.846 A

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por J. M. SORIOS ME e Outro 

em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, no qual postulam pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

 No caso em comento os embargantes não demonstraram a alegada 

insuficiência financeira da sociedade econômica, limitando-se a singela 

alegação nesse sentido.

Custa processual é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer 

apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando, como quer fazerem 

crer os Embargantes ao pretenderem a gratuidade.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelos 

Embargantes e, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo-lhes o 

prazo de cinco (05) dias para recolher as custas judiciais, sob pena de 

imediato cancelamento da distribuição.

No mais, devem ainda os Embargantes emendar a inicial para colacionar 

aos autos os documentos de comprovação da qualificação de ambos, bem 

como o instrumento de mandato em quinze (15) dias, sob pena de inépcia.

Recolhidas as custas de distribuição e promovida a referida emenda, 

apensem-se aos autos da execução de título extrajudicial n.º 

13835-90.2016.811.0041 (ID. 1107952) e cumpra-se a determinação do 

art. 1.268, da CNGC , devendo ainda a Secretaria observar o 

cadastramento/anotação dos procuradores indicados pelas partes para 

recebimento das intimações, tanto nestes autos, quanto no principal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 47386 Nr: 9286-62.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LAMBLEM GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 205202 Nr: 18794-90.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR TELES DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, Ana Paula Ricci - OAB:7598E, DALTON ADORNO 

TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A, DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE 

FREITAS - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 

8123, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - OAB:9.802/MT, 

TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARVALHO 

DIAS - Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. Intimo 

o credor para no prazo de (05)cinco dias requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 263058 Nr: 22008-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU NOS AUTOS. 

CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 802909 Nr: 9369-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITICARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL NUNES DA LUZ, IRACILDA 

RODRIGUES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923-MT, CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 804417 Nr: 10881-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA CELULARES ATENDIMENTO 

CORPORATIVO LTDA - ME, MAURO CESAR DE BRITO, ROBERTA 

ADRIANA CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A-MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 907749 Nr: 35399-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ROBERTO FORNARI VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 
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OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1221571 Nr: 12010-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA & CASTRO LTDA - ME, PEDRO HENRIQUE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Intimo a parte apelada para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 926333 Nr: 47293-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo 

da petição inicial em pen drive para expedição de edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1112069 Nr: 15577-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E 

NEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo 

da petição inicial em pen drive para expedição de edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 365458 Nr: 3345-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DE MORAES CAMPOS, JOÃO DA 

COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 450004 Nr: 22756-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 897530 Nr: 27960-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA ÚNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E 

EDITORA LTDA - ME, MÁRIO MARQUES DE ALMEIDA, ELIANE DE 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 944061 Nr: 56925-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MAGNO VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1016850 Nr: 30503-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132231 Nr: 23978-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LIMA ALMEIDA, ANA CLAUDIA LIMA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 104934 Nr: 17488-91.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DE ARAUJO CAMPOS, 

AUGUSTO CESAR DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Para a parte credora apresentar nos autos, no prazo legal, as certidões 

de inteiro teor do imóvel penhorado, certidões sobre eventuais débitos 

fiscais junto a Fazenda Pública Municipal e Estadual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 736497 Nr: 32931-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO CASTILHO ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228213

 Compareça a parte autora em cartório a fim de retirar Certidão de Crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8044 Nr: 3299-84.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelina Gonçalves Ferreira, Rodolpho 

Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 135947 Nr: 20788-27.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LUIZ VIVIANI, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos.

Cuida-se Cumprimento de Sentença onde foi acolhida parcialmente a 

impugnação apresentada pelo Executado, em razão disso os autos foram 

remetidos ao Contador judicial.

 Com o aporte do demonstrativo de calculo (fl. 363) foi oportunizado às 

Partes (fl. 364).

Vindo, então, pela Credora o pedido de levantamento de valores e 

liberação do residual ao banco. Por sua vez, o executado quedou- se 

silente.

 Havendo manifesta anuência da exequente e tácita do executado, que 

embora intimado manteve-se calado HOMOLOGO os cálculos de fl. 363, 

para reconhecer como débito a quantia de R$4.317,39 (quatro mil 

trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) e como excesso de 

execução a quantia de R$800,00 (oitocentos reais)

 De consequência, determino que se EXPEÇAM ALVARÁS em favor do 

Credor no valor da quantia supracitada corrigida are a data do efetivo 

levantamento, com transferência para a conta bancaria indica a fl. 365.

 Igualmente determino a restituição ao Banco da quantia do excesso de 

execução alhures indicada corrigida até a expedição do alvará e da 

quantia do deposito de fl. 335, corrigido pela Conta Única.

 Considerando a satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, 

II, do CPC EXTINGO O PRESENTE FEITO.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 135935 Nr: 20798-71.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LUIZ VIVIANI, LILIAN URSULA VIVIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, LUCIANA CAVALCANTE URZE - 

OAB:148.984/SP

 Vistos.Cuida-se de cumprimento de sentença onde o Devedor, 

inicialmente, optou por apresentar exceção de pré-executividade (fl.703), 

que foi julgada improcedente pelo Juízo (fl. 733-734).Na sequência 

atendendo ao pedido do Credor foi realizada penhora de valor, como e 

verifica do demonstrativo do Bacenjud com resultado positivo (fl. 736). 

Vindo, então, nova impugnação pelo Devedor com depósito (fls. 761-768). 

Pelo exequente foi persistido na alegação de intempestividade da 

impugnação (fl. 769 e 794).É o relato do necessário.DECIDO:(...). Do teor 

da certidão de fl. 795 se observa a intempestividade da impugnação à 

penhora apresentada às fls. 761-768, de modo que torno sem efeito a 

decisão de fls. 777-778 que acolheu parcialmente a aludida impugnação. 

Consequentemente, determino que SE EXPEÇA ALVARÁ para restituição 

ao banco da quantia consignada em juízo a fl. 767, que acompanhou a 

impugnação intempestiva. Em seguida retornem os autos ao Contador 

Judicial para elaboração dos cálculos nos parâmetros da sentença, em 

dez (10) dias. Vindos da contadoria, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 426438 Nr: 9254-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINON SIMÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 (...). Cuida-se de fase de cumprimento de sentença onde foi nomeado 

perito contábil ante a divergência das partes no tocante ao quantum 

debeatur. Com o aporte dos cálculos (fls. 433-444) Exequente e 

Executados foram intimadas para manifestar. Pelo Banco foi apresentada 

impugnação e juntado parecer técnico e demonstrativo de cálculos (fl. 

450-471). Por sua vez o Credor se manteve silente (fl.480). Vindo, então, 

os esclarecimentos do expert nomeado (fls. 482-484). É o relato do 

necessário.DECIDO: (...). A meu ver o demonstrativo de cálculo elaborado 

pelo Perito Contábil Cesar Augusto Oliveira CRC/RS 43.364/SO-1, atende 

fielmente os parâmetros da sentença e acordão que ora se executa, em 

razão disto HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 435-444, para reconhecer 

como saldo devedor remanescente devido pelo Banco do Brasil S.A., ao 

credor Sidinon Simão de Lima a quantia de R$782.987,94 (setecentos e 

oitenta e dois mi, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro 

centavos) corrigido até 09/02/2018. Intime-se o Banco devedor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito indicado no 

demonstrativo de cálculos ora homologado, sob pena de multa devendo 

ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara 

na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 

523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783993 Nr: 37765-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE RINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA, INTIMAÇÃO E AVALIAÇÃO dos 

bens que guarnecem a residência do devedor, atentando-se o oficial da 

diligência no tocante a impenhorabilidade do bem de família de que trata a 

Lei n. 8.009/1999, que abrange os móveis que guarnecessem a residência 

do executado, à exceção dos veículos de transporte, obras de arte e 

adornos suntuosos.

 No caso, fica deferida a penhora apenas dos bens existente em 

duplicidade, ou que não se enquadrem nas exceções.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 862340 Nr: 3515-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A DE QUEIROZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1103495 Nr: 11931-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 59). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 60/62, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 63).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 08 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 913917 Nr: 39433-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA RODRIGUES F LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - OAB:14.271

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a inércia do Credor para o prosseguimento do feito como 

cumprimento de sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1015641 Nr: 30000-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 37). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 44/46, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 39).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 08 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 387477 Nr: 23517-16.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AMPLIFICADORES 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, ROGERIO R. GUILHERME - OAB:6763, VITOR 

MARTINELLI MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito conforme art. 485, III, 

do CPC/2015.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 
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mediante as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cuiabá 

(MT), 16 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTAJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 714497 Nr: 9121-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.A.DE OLIVEIRA SANTOS ME, LELIS 

FONSECA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS ALESSANDRA DE 

MOURA MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT, TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15981

 Vistos.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, pelas 

razões expostas no petitório de fls. 220-222.

 Instigada a parte adversa para manifestar (fl. 225), Ela manteve silente (fl. 

228).

 É o relato do necessário.

DECIDO:

Da leitura dos autos se percebe que assiste razão ao Impugnante. Explico:

O débito exequendo trata-se de condenação em honorários advocatícios 

por força da sentença proferida em 20/6/2016 que transitou em julgado em 

29/11/2017 (fl. 215).

 Não se deve esquecer que a referida condenação se deu em face de 

L.A. DE OLIVEIRA SANTOS ME e L.A.DE OLIVEIRA SANTOS que foram 

beneficiados com a justiça gratuita.

 É cediço que a execução as verbas sucumbenciais fixada em desfavor 

de beneficiário da justiça gratuita tem a exigibilidade suspensa, somente, 

podendo ser executada se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito 

em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência da parte condenada (art. 98, § 3º, do CPC).

Como dissemos alhures à sentença exequenda transitou em julgado em 

29/11/2017 (fl. 215), logo não há que se falar em execução dos 

honorários advocatícios, neste momento.

Em virtude disso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e 

determino que se arquivem os autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 326065 Nr: 25748-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI, WARRINGTON BERNAD RONDON DIAS - 

OAB:14974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BARROS GARCIA - 

OAB:9.599/MT, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10.212/MT, 

LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - OAB:8.194-A/MT, MARIANA RUZA - 

OAB:11882-B, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 A Secretaria regularize as folhas do volume I dos autos dos Embargos à 

Execução.

 Transitada em julgado a sentença como se verifica da certidão e fl. 270, 

não havendo manifestação pela fase de cumprimento de sentença, 

desapense os autos e arquivem-se.

 Traslade copia da sentença (fls. 122-128) para os autos da Execução, 

que terá prosseguimento regular ante a improcedência dos embargos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 317021 Nr: 20459-73.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSÉ GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO ARRUDA - 

OAB:16.501-B/MT, CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS - OAB:17.669, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

NATHÁLIA MONTEIRO - OAB:18873/O, TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos.

O Credor atualize os debito em dez (10) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 49603 Nr: 11234-39.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Beatriz Theodoro Gomes 

- OAB:2853-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente , em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito para apreciação do pedido de fl.143.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de Outubro de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1321720 Nr: 13700-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOLANA MOTA FERREIRA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcos gattass pessoa junior 

- OAB:12264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 13700-10.2018.811.0041 – ID: 1321720Ação Embargos a 

Execução DECISÃO. Vistos. A nova Lei Processual n. 13.105/2015, dirime 

que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).”Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). (...). In casu há 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão 

da gratuidade, em razão disso determino que se intime a parte Autora, 

para recolher as custas processuais, em quinze (15) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos dos artigos 290 e 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil.Intime-se.Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018 - 

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA - Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1093251 Nr: 7597-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA M. GUILHERME - LOCAÇÃO E SERVIÇOS 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 
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OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 77-78), tempestivos, como 

se verifica da certidão de fl. 80.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 724671 Nr: 20348-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADILZA APARECIDA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando os cálculos apresentados pela contadoria, não há o que se 

falar em saldo remanescente, pois o Executado anuiu com o 

pagamento/penhora online (fl.162), vez que sequer houve sua intimação 

para pagamento voluntário, conforme acolhimento a impugnação de 

fls.163/168.

 Diante da manifestação do (a) Exequente pela quitação da obrigação com 

a penhora online efetuada nos autos (fls. 162), nos termos do art. 924, II, 

do CPC, julgo extinto a presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados à fl. 162 em 

favor do exequente, conforme solicitado a fl. 190.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 148624 Nr: 3743-73.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA, ANTONIO CARLOS DE BARCELOS, 

FIRMINO GOMES BARCELOS, FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA., Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, SISANE VANZELLA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIFICO QUE OS CREDORES NÃO MANIFESTARAM SOBRE A DECISÃO 

RETRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 363022 Nr: 32597-38.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO TEIXEIRA DUARTE, BRUNA RENATA 

ADRIANA TEIXEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA ANDREO GANCEDO 

SEBER - OAB:OAB/SP 5692, FERNANDO CANDIDO STELLATO RIBEIRO - 

OAB:13527, LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a publicação retro não constou o nome do representante da 

parte autora diante disto renovo a intimação Vistos.

Tendo em vista o acordo firmado nos Recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se a Autora para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renúncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 392432 Nr: 27765-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIA MARIA DE ARAÚJO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RANATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT/ 8184-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 867320 Nr: 7428-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REND CARD ASSESSORIA DE CREDITO LTDA, 

ANDREA CRISTINA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803403 Nr: 9862-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO FERREIRA 

DO VALE - OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito efetuado pelo 

executado (fl.186/187), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a 

presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados a fl.187 em 

favor do exequente, conforme dados bancários indicados a fl.189.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378474 Nr: 555-29.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445/MT

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1134474 Nr: 24868-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ALVES ROMÃO LARA LEITE - ME 

(nome fantasia PIZZARIA DOM PAULINHO), VIVIANE CRISTINA PEREIRA 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sobre a certidão negativa do oficial de 

justiça no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 859329 Nr: 1203-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO VINICIUS SILVA LOPES ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239766, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte autora manifestasse nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1079721 Nr: 1387-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONE PEDROSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a publicação retro não constou o patrono da parte 

requerente - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora 

no prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1140151 Nr: 27429-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES 

LTDA EPP, ADIEK SOUSA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 DESPACHO

Vistos.

Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, consoante 

requerimento retro.

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte exequente para promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 16 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 310913 Nr: 15767-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 manifeste o credor sobre o pagamento da condenação em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 765578 Nr: 18284-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CECHET COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ESPÓLIO DE MARIA ESTER 

ESPINDOLA CECHET, MARCOS JOSE ROSA, MARIA REGINA MORGADO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 402 de 931



ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sobre a certidão negativa do oficial de 

justiça no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1009437 Nr: 27341-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 94338 Nr: 829-80.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COM. EQUIP. ENERG. SOLAR LTDA, 

Paulo Roberto Damin, GILMAR ANTÔNIO DAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elidio Honório Santos - 

OAB:MT/2188

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de processo executivo protocolado em 1997 que até o momento 

não se logrou êxito de satisfazer o débito exequendo.

Diante das circunstâncias factuais, conclui-se pela inexistência de bens 

penhoráveis de propriedade dos Executados. Assim, em consonância com 

o art. 921, III, do NCPC e atentando-se a regulamentação da CGJ/MT, no 

provimento 84/2014, publicado em 13/11/2014, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO EXECUTIVO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Certificado o trânsito em julgado, oportunamente, remetam-se os autos ao 

Contador/Distribuidor para o cálculo e anotação das custas processuais, 

honorários advocatícios, periciais e demais anotações necessárias.

 Em seguida, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor do Credor (art. 

4º e ss. do Provimento 84/2014 – CGJ/MT).

Após, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018

 José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1073727 Nr: 56968-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA FREITAS, MARLY VILELA DE 

FREITAS, CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor no prazo de cinco dias manifestar requerendo oque entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 420409 Nr: 6329-73.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA C. DE BARROS 

MONTEIRO KIRST - OAB:10.010, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:4.497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação revisional de contrato proposta por FREDERICO CARLOS 

SOARES CAMPOS em face de BANCO DO BRASIL S/A, em que as partes 

informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 373/374 ) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados na conta 

vinculada a estes autos em favor do requerido, conforme solicitado a 

fl.373.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794824 Nr: 1147-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARTUR GUIMARÃES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE PIRES MACIEL - 

OAB:48300

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU NOS AUTOS. 

CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166608 Nr: 38645-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FRANDSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

No entanto, seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD e RENAJUD. Consigno que havendo informação de endereço 

distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de 

citação, caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.
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 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 849930 Nr: 53048-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações acerca de existência 

de possíveis restrições efetivadas anteriormente via sistema RENAJUD 

sobre os veículos indicados a fl. 210.

Seguem extratos em anexo.

Em quinze (15) dias, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 417108 Nr: 4573-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA TOCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Vistos.

Pleiteia o executado à fl. 167 a comprovação pela exequente dos 

depósitos realizados nos presentes autos.

Conforme sentença acerca do litígio em questão acostada às fls. 85/93, a 

obrigação de consignação em pagamento das parcelas vencidas pela 

exequente, foi extinta, restando autorizado ao executado o levantamento 

dos depósitos realizados no curso do processo, razão pela qual 

prejudicado o pedido de fl. 167 por já ter sido analisado quando do 

proferimento da sentença.

No que diz respeito a reiteração de intimação do executado para 

apresentar o contrato em questão, também, resta prejudicado, uma vez 

que colacionado por ele às fls. 168verso/169.

INTIME-SE o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias dar 

prosseguimento ao cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento, 

em caso de decurso de prazo, sem manifestação.

Proceda com as retificações necessárias, posto que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 388386 Nr: 24137-28.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MÁRIO CECCARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

 Vistos.

1. EXPEÇA-SE alvará do valor depositado judicialmente, com seus 

acréscimos, conforme pleiteado à fl. 277

.

2. No que diz respeito ao pedido de baixa judicial de alienação fiduciária do 

veículo (fls. 271/275), INDEFIRO, posto que trata-se de responsabilidade 

da Instituição Financeira, nos termos do art. 9º da Resolução nº. 320 de 

05/06/2009.

3. Cumprido o item, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744194 Nr: 41216-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora e avaliação de bens móveis que 

guarnecem a residência do executado (fl. 121), EXCETO os que forem 

abrangidos pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990 e no inciso II 

do art. 833 do CPC.

2. Assim, são passíveis de penhora: veículos de transporte; obras de arte; 

adornos suntuosos; os bens em duplicidade.

3. Em sendo encontrado bens penhoráveis, elaborada a lista e constatado 

o estado de conservação, o oficial de justiça deverá nomear o executado 

como depositário provisório até ulterior determinação do juiz, nos termos 

do § 2º do art. 836 do CPC, bem como INTIMA-LO da penhora (art. 841 do 

CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 890219 Nr: 23348-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANNE KATT DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 Vistos.

Ante a ausência de apresentação pela exequente do demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito para instruir o pedido de liquidação de 

sentença (fls. 86/87), apesar de devidamente intimada (fl. 92), arquive-se 

os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 432066 Nr: 12062-20.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESO SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito efetuado pelo 

executado (fl.183/186), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a 

presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados a fl.183/186 

em favor do exequente, conforme dados bancários indicados a fl.188.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 999158 Nr: 23070-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda com a inclusão no polo passivo da ação da Defensoria Pública 

deste Estado na qualidade de assistente do réu revel, na capa dos autos e 

no polo passivo da ação.

Após, INTIME-SE o autor para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

sobre a petição de fl. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1126594 Nr: 21546-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERI INACIO DA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT

 Vistos.

1. Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposto por MERLI 

INACIO DA COSTA DOS SANTOS em face de BANCO GMAC S/A.

2. Após a providência acima, INTIME-SE exequente para se manifestar 

sobre o pagamento noticiado pelo executado às fls. 219/220 e 224/225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1087204 Nr: 4825-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 86 razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1128558 Nr: 22432-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE OTACIO TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido a fl. 40, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1092329 Nr: 7206-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA MARIA MAGALHAES SPALATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

da Requerida a fl. 68, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço da executada por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação da Executada.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação da Executada, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 885753 Nr: 20347-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO APARECIDO GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido a fl. 68, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1066728 Nr: 54018-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Adota-se a medida excepcional de citação por edital depois de esgotadas 

todas as possibilidades de localização da parte, por isso, antes de acolher 

tal procedimento determino que realizem consultas online nos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD, a fim de obter informações acerca dos atuais 

endereços da Executada.

Obtendo endereços diversos daqueles constantes dos autos, renove-se a 

tentativa de citação, caso contrário, intime-se o Exequente para 

manifestar-se em dez (10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 430972 Nr: 11416-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIZEVALDE RODRIGUES DE MORAES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:151486/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido a fl. 149, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 353096 Nr: 23663-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE WESLLEY FERNANDES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido a fl. 87, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 415532 Nr: 3680-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEY VICENCIA LUCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIMENES DE 

FREITAS ERRANTE - OAB:6767/MT

 Vistos.

Cuida-se a presente ação de cumprimento de sentença de honorários 

sucumbenciais promovida pela advogada Juliana Gimenes de Freitas 

Errante (fls. 167), ainda pendente das retificações no sistema Apolo e na 

capa dos autos, com a conversão para cumprimento de sentença e 

inclusão dos respectivos interessados, o que determino que seja realizado 

a fim de evitar equívocos pelo juízo.

Intimado o executado para cumprimento da obrigação, noticiou o 

cumprimento à fl. 169, acompanhado do comprovante de pagamento de fl. 

169, o que discordou a exequente (fls. 172/173).

1. Expeça-se Alvará do valor incontroverso, depositado pelo devedor 

executado à fl. 169.

2. Após, proceda com as retificações acima indicadas e intime-se o 

executado, Banco Finasa S.A para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento do valor remanescente indicado pela executada às fls. 

171/173.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique o necessário e, 

conclusos.

4. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 701266 Nr: 35887-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

Ante a manutenção da decisão impugnada pelo exequente (fls. 134/135), 

via agravo de instrumento nº. 1005693-38.2018.8.11.0000, conforme 

acórdão acostado às fls. 160/164, remetam-se os autos à contadoria 

deste juízo, conforme determinado às fls. 134/135.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1075758 Nr: 57826-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Às fls. 504/505 a perita nomeada por este juízo pleiteia pela apresentação 

de diversos documentos para a finalização da perícia determinada nos 

presentes autos.

Assim, ante a juntada pelo Banco às fls. 512/596 dos extratos dos cartões 

de crédito final 5317 e 9822, INTIME-SE a autora para no prazo de 15 

(quinze) dias proceder com a juntada dos documentos indicados no item 1 

e 3.

INTIME-SE, também, o requerido para no mesmo prazo, atender as 

solicitações constantes dos itens 2, 4 e 5.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 959178 Nr: 4455-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos.

Nos termos do § 6º do art. 525 do CPC, para atribuição do efeito 

suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, necessário a 

garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, o que não 

se deu no caso em questão.

Assim, deixo de atribuir o efeito suspensivo à impugnação pleiteado pelo 

devedor/executado, ante a ausência do pressuposto indispensável 

exigido pela norma legal.

Ante a divergência pelas partes com relação ao quantum debeatur, 

intime-se a parte adversa para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

sobre a impugnação e, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique o necessário e remeta os autos à contadoria judicial para que 

elabora os cálculos conforme os parâmetros definidos na sentença de fls. 

99/101verso.

Vindo os cálculos, abra-se vista às partes para no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, manifestarem e retornem conclusos para deliberação, 

certificando-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 233969 Nr: 3232-07.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO - OAB:10.931-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente Ernesto Borges Advogados S/A dando-lhe ciência 

do resultado da ordem de bloqueio de valores de fls. 311/312, bem como 

para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

Ante o pedido de cumprimento de sentença da obrigação principal pelo 

exequente BANCO BRADESCO S/A em face de SENIOR GRUPO 

EMPRESARIAL, pessoa jurídica de direito privado, RICARDO JOSÉ 

KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ e THEREZINHA SOBRAL 

KULEVICZ, procedam-se as retificações pertinentes, incluindo-os nos 

respectivos polos.

1. INTIMEM-SE os Executados para que efetuem o pagamento do débito 

indicado às fls. 318verso/319verso, em quinze (15) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 

523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

2. Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, 

em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será 

devido se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 805811 Nr: 12275-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDEANIL BUSINESS E MARKETING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.677, JANETE POZZA - OAB:9432/MT

 Vistos.

Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, o devedor será intimado 

para cumprir a sentença, via DJE, quando tiver advogado constituído nos 

autos, razão pela qual indefiro o pleito de intimação pessoal (fl. 117).

Retifique o polo passivo da presente execução na capa dos autos e no 

sistema Apolo, a fim de incluir como executados Verdeanil Business e 

Marketing LTDA, pessoa jurídica e Valdemar Alves Mendonça Junior.

Após, certifique se os embargantes/executados foram intimados da 

decisão de fls. 100, bem como se adimpliram com a obrigação.

Em caso negativo, intime-se o exequente para proceder com o 

prosseguimento da execução no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, em caso de inércia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1152105 Nr: 32614-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PIMENTA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Certifique se o cadastro do advogado do banco/executado foi atualizado 

no sistema, conforme pleiteado no último parágrafo da petição de fls. 

363/363verso.

Ante a informação pelo executado de cumprimento da determinação de 

readequação do contrato objeto da presente ação, intime-se o exequente 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalte-se que a ausência de manifestação do exequente no prazo 

assinalado será considerado como concordância tácita, o que ensejará 

com a extinção da execução pelo cumprimento da obrigação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783332 Nr: 37027-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BABYLAND COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO AUGUSTO F. TEIXEIRA 

- OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Proceda-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de honorários advocatícios (fls. 

255/256).

Após:

1. INTIME-SE o Executado para que efetue o pagamento no valor do débito 

indicado às fls. 114verso/116, em quinze (15) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 

523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

2. Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, 

em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será 

devido se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047879 Nr: 45354-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMC HYUNDAI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - 

OAB:32.698/PR, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, 

ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 407 de 931



 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403613 Nr: 35433-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSOS E ALMEIDA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1137432 Nr: 26325-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1093918 Nr: 7900-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1088731 Nr: 5587-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIRTON DE PAULA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070059 Nr: 55393-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS BARBOZA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, Roberta Beatriz do nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1052402 Nr: 47591-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta precatória expedida, 

devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a distribuição e o preparo 

no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 826943 Nr: 32841-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 831197 Nr: 36878-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BORGES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 851890 Nr: 54798-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATUAL CONFECÇOES LTDA ME, DENIZ 

CORRÊA FORTES JUNIOR, MARILUSA LYSAKOWSKI SANTIN FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos às fls. 348/350, razão pela qual determino a prévia 

requisição de informações acerca do endereço dos executados por meio 

dos Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778460 Nr: 31864-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO ME, 

SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 774657 Nr: 27875-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CAMARGOS DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido a fl. 102/104, razão pela qual determino a prévia requisição 

de informações acerca do endereço do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 743305 Nr: 40259-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE AMORIM DE ALMEIDA BARRADAS - 

ME, APARECIDO ZEPONI BARRADAS, GISLENE AMORIM DE ALMEIDA 

BARRADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 753126 Nr: 5012-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH CRISTINE GUIA FERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a ausência de assinatura do mandatário da autora no acordo 

colacionado às fls. 168/170, INTIME-SE a parte autora para manifestar 

sobre o referido no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1122820 Nr: 19975-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

ME, JOSÉLIA VITAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos a fl. 92, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço dos executados por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 832664 Nr: 38252-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCHOAL IRIA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas, sobre as quais deve o Credor se manifestar em quinze 

(15) dias sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 357694 Nr: 28045-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA - ME, LUIZ 

CARLOS DE ALMEIDA E SILVA, ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistema RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 806452 Nr: 12931-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F W LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido a fl. 316, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 424210 Nr: 8323-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MONTANHA LTDA, JULIANO 

CÉSAR ALMEIDA MONTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 235020 Nr: 4196-97.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO 

PENNA, PAULO LUCAS DE ALMEIDA PENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A e ROBERTO MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO 

PENNA noticiaram às fls. 236/240 terem acordado extrajudicialmente 

acerca do débito em questão (fls. 236/240).

Nos termos do art. 840 do CC: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.

Assim, ante a anunciada transação entre os Litigantes (fls. 236/240), 

circunstância que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, 

HOMOLOGO por sentença a transação firmada e, por consequência nos 

termos do art. 924 III do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

EXECUTIVO.

 Custas e honorários advocatícios conforme acordado.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 68618 Nr: 2813-36.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE 

DO CARMO COLMAN - OAB:7.196/MT

 Autos nº 2813-36.1996.811.0041 – cod. 68618 - EXECUÇÃO Exequente: 

BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASAExecutado: AGRO MÁQUINAS 

CHIBOLETE LTDADECISÃO. Vistos.Às fls. 434-437 insurge o Devedor ante 

o laudo de avaliação do imóvel do imóvel objeto de penhora, juntado 

nestes autos a titulo de prova empresta, confeccionado nos autos do 

processo n. 2768-96.2017.811.0008 - cod. 123273, em tramite na Vara 

Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT., sob alegação de 

inexistência de comprovação de contraditório e homologação judicial.É um 

breve resumo dos autos.DECIDO. (...). Diante disso determino que se oficie 

ao Juízo da Vara Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT., 

solicitando informações acerca da efetivação do contraditório ao Laudo de 

Avaliação realizado nos autos do Processo n. 2768-96.2017.811.0008 – 

cod. 123273.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018José 

Arimatéa Neves Costa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 416014 Nr: 3932-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDEANIL BUSINESS E MARKETING LTDA, 

VALDEMAR ALVES MENDONÇA JUNIOR, LINDAURA DO COUTO 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.677, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - 

OAB:13.251/MT

 Vistos.

1. INDEFIRO requisição de informações de endereço dos executados por 

meio do sistema BACENJUD, por ser um meio que requer de até dois dias 

úteis para o envio de resposta da requisição, com a manutenção dos 

autos conclusos em gabinete.

Ante a possibilidade de consulta com resposta imediata através do 

sistema INFOJUD e RENAJUD, PROCEDO nova consulta, através dos 

referidos sistemas, cujo extrato segue anexo.

2. Caso informado endereços diversos dos existentes nos autos, 

EXPEÇA-SE mandado de citação da devedora/executada Lindaura do 

Couto Mendonça, nos termos da decisão de fl. 24.

3. Não havendo informação de novo endereço ou não obtendo êxito na 

citação da referida nos endereços informados, INTIME-SE o exequente 

para requerer o que entender direito com relação a referida executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito com relação a ela.

4. Consigno que os executados VALDEMAR ALVES MENDONÇA e 

VERDEANIL BUSINESS E MARKETING LTDA, foram devidamente citados 

(fl. 50).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1169380 Nr: 39881-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZKAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos.

Certifique o traslado de cópia da sentença dos presentes embargos para 

os autos executivos, conforme determinado às fls. 40/42 e, arquive-se os 

presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 760354 Nr: 12711-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FREITAS OLIVEIRA ME, FABIO FREITAS 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780521 Nr: 34072-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistema RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 891820 Nr: 24437-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON NELSON GOULART, LENY FERREIRA 

GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos.

Ante a manifestação de interesse pelos requeridos na composição 

amigável acerca do objeto em litígio (fls. 103/121), nos termos do caput e 

inciso V do art. 139 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 21 de NOVEMBRO de 2018, às 15horas.

Intimem-se as partes, na pessoa dos respectivos advogados, 

alertando-os que a audiência, trata-se de uma tentativa de composição do 

litígio em curso, de forma mais breve possível, podendo ser trazido acordo 

minutado para rápida homologação ou proposta de acordo para 

discussão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 822007 Nr: 28192-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FABIO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14841 Nr: 1938-03.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA E OUTROS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENE SENA VIDIGAL - 

OAB:16402, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMO A PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 834651 Nr: 39963-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE AMORIM DIAS MORAES ME, EDNA 

DE AMORIM DIAS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1162584 Nr: 36982-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNE CLEY APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 984483 Nr: 16099-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar nos autos no prazo de cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 891820 Nr: 24437-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON NELSON GOULART, LENY FERREIRA 

GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos.

Ante a manifestação de interesse pelos requeridos na composição 

amigável acerca do objeto em litígio (fls. 103/121), nos termos do caput e 

inciso V do art. 139 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 21 de NOVEMBRO de 2018, às 15horas.

Intimem-se as partes, na pessoa dos respectivos advogados, 

alertando-os que a audiência, trata-se de uma tentativa de composição do 

litígio em curso, de forma mais breve possível, podendo ser trazido acordo 

minutado para rápida homologação ou proposta de acordo para 

discussão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 427598 Nr: 9799-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DA 

COOPERATIVA DE CRÉD. DOS ESTADOS DE MT/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, TALITA OLIVEIRA DE SANTANA - 

OAB:17719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Procedo à intimação da DR. TALITA OLIVEIRA DE SANTANA OAB: 

17719/O para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos 

sob pena de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780525 Nr: 34076-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 MACHADO BUFFET LTDA, RITA SANCHES, 

HELENA MARIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o credor em cinco dias manifestar requerendo oque entender de 

direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 829707 Nr: 35476-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO insurgiu contra a incidência 

dos juros moratórios contido na sentença, aduzindo que a incidência deve 

se dar a partir do ajuizamento da ação e não da citação, requerendo, 

assim, a eliminação da alegada contradição.

 Tempestivos (fl. 187) recebo os presentes Embargos de Declaração para 

discussão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são 

cabíveis contra qualquer decisão judicial que se pretenda esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual deva se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir 

erro material.

A contradição que autoriza a impugnação por embargos de declaração é o 

decorrente entre a fundamentação e a conclusão da sentença, o que não 

é o caso em questão, posto que a irresignação se dá em face da não 

concordância do embargante/autor com a data de incidência dos juros 

moratórios fixados na sentença, o que não é possível por esta via.

Com essas considerações, nos termos do art. 1.022 do CPC, NEGO 

PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos, por não 

vislumbrar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum 

embargado.

 INTIME-SE o embargante da presente decisão, bem como para no prazo 

de 05 (cinco) dias proceder dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender por direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 735083 Nr: 31426-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA - 

ME, GILMAR FERREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor promover andamento ao feito no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1053647 Nr: 48213-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ELIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 768070 Nr: 20930-16.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDE MARIA MAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 845573 Nr: 49249-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA, 

JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 389467 Nr: 24823-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DECIO A FILHO CIA LTDA ME, CECÍLIA 

MARIA DE ARAÚJO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO )DIAS 

PROMOVER O ANDAMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 857816 Nr: 60045-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEAGUDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, WANDERLANN JOSÉ PEAGUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1020596 Nr: 32197-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MONTENEGRO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sobre a certidão negativa do oficial de 

justiça no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 384376 Nr: 20191-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ZUCKER BURLAMAQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Para o autor manifestar em cinco dias requerendo oque entender de 

direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 427598 Nr: 9799-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CDEECMDSPEDPEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCM-CDCDCDEDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, TALITA OLIVEIRA DE SANTANA - 

OAB:17719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Procedo à intimação da DR. TALITA OLIVEIRA DE SANTANA

 para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena 

de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 739541 Nr: 36196-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE CRESTINE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:3.741/MT, RAMÃO RICALDES DE LIMA - OAB:14.389

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 
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no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 843616 Nr: 47510-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE DUARTE BATISTA, CRISTIANE 

PATRÍCIA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1071898 Nr: 56223-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

LARA CRISTINA FERNANDES FERREIRA, DIRCEU LUIZ PEDROSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA, EM 05 (CINCO), DIAS RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO E EM 

10 DIAS COMPROVAR SUA PUBLICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1099401 Nr: 10368-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MATOS ROSA & CIA LTDA, NIUZA 

ALVES DA SILVA ROSA, PAULO DE MATOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1315412 Nr: 12065-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE 

COSTA MARQUES, MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FREDERICO FLEURY 

CURADO BROM - OAB:2943

 Para o autor em cinco dias manifestar requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 849935 Nr: 53053-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTMO CONSTRUÇÕES LTDA ME, EVALTON 

ROCHA DOS SANTOS JUNIOR, CAIO FELIPE BRASIL VIEIRA, JULIANA 

PRATA GONÇALVES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1105769 Nr: 12868-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DA VEIGA E SILVA, 

ROSANGELA DA VEIGA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o credor manifestar em cinco dias requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 790184 Nr: 44226-67.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R DE LIMA TEIXEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 797152 Nr: 3521-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMERCI AFONSO VIEIRA, DIMERCI AFONSO 

VIEIRA, OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803068 Nr: 9530-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 391248 Nr: 26544-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO GUILHERME MENDES - ME, 

EDIVALDO GUILHERME MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 - Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 818352 Nr: 24696-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR ABADIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 804131 Nr: 10591-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 Vistos.

Formalizada a penhora, conforme noticiado à fl. 184, INTIME-SE a 

executada da referida, nos termos do art. 841 do CPC e, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 05 (cinco) dias (§ 3º do art. 854 CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 851081 Nr: 54071-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. INTIME-SE o Executado para que efetue o pagamento no valor do débito 

indicado às fls. 89, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

2. Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, 

em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será 

devido se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 368110 Nr: 5946-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMYR A ALVES- ME, ADEMYR ANTONIO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos a fl. 144, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço dos executados por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Ademais, conforme o pedido de fl. 144 expeça-se mandado de citação 

dos Executados no endereço indicado nos autos.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 887099 Nr: 21318-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR DE ARRUDA SEBBA-ME, VICTOR 

ARRUDA SEBBA, MARIA ANTONIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 931003 Nr: 49825-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO MOREIRA DA SILVA - EI, LIDIO MOREIRA 

DA SILVA, MICHELE CORREA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 12579 Nr: 8616-58.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU NOS AUTOS. 

CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1122195 Nr: 19726-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIO MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 415 de 931



BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sobre a certidão negativa do oficial de 

justiça no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 222123 Nr: 30174-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, CARLOS ANTÔNIO DE BORGES GARCIA, JOÃO DE SOUZA VIEIRA 

FILHO, FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Para a parte autora no prazo de cinco dias retirar o edital

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 891820 Nr: 24437-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON NELSON GOULART, LENY FERREIRA 

GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos.

Tendo em vista pedido do Autor (fls. 68/69), acerca da habilitação de seu 

crédito nos autos de falência em relação ao devedor principal e primeiro 

Requerido que se encontra em recuperação judicial, mas que prossiga em 

relação aos demais Requeridos fiadores e devedores solidários.

ACOLHO o pedido do Requerente para exclusão do polo passivo da 

demanda em relação ao primeiro Requerido.

DETERMINO a remessa dos autos ao cartório distribuidor para proceder a 

exclusão do polo passivo da demanda de C. A. GOULART 

TELECOMUNICAÇÕES - ME, que se encontra em recuperação judicial.

ORDENO a secretaria para que proceda a retificação da numeração dos 

autos que se encontra em completa desordem após a página 73, tudo 

devidamente certificado no feito.

Intimem-se. Cumpra-se, com as providências necessárias.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021764-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORIVALDO ROSARIO NUNES RONDON (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018923-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DORILEO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008112-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLA SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744158 Nr: 41179-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 720537 Nr: 15964-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 
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de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 351563 Nr: 22038-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE, MARIA DE FATIMA 

LIMA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:15686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 761062 Nr: 13471-60.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para:

 1 – intimar o advogado CARLOS FREDERICH DA S. I. DE ALMEIDA, 

OAB/MT 7533-A, para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias, 

devolva os autos sob pena da busca e apreensão.

 2 - Se intimado e não devolver será expedido mandado de busca e 

apreensão e comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados 

do Brasil, para instauração de procedimento disciplinar e imposição da 

multa, artigo 234, § 3º, do CPC.

3 - Neste caso haverá aplicação da sanção contida no item 2.4.9.3 do art. 

1º do Provimento 41/2012-CGJ do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 447946 Nr: 21609-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. TELEFONIA LTDA, UIRSON MIRANDA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027769-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. S. (ADVOGADO(A))

J. N. D. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1027769-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOSE NIVALDO DE LIMA Vistos etc. Considerando o teor do 

ofício juntado no id. 15920131, onde a testemunha informa data e horário 

para ser ouvida, designo a audiência para o dia 31/10/2018, às 14h00min. 

Comunique-se a testemunha, bem como intime-se o requerido, por seu 

patrono, via DJE, com as advertências de praxe. Cientifique-se o 

representante do Ministério Público, mediante vista. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

18 de outubro de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 249003 Nr: 16387-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DUARTE, HOMERO FLORISBELLO DA 

SILVA, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS FILHO, JOSÉ ALVES MARTINS, 

FLÁVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI, STELLA MARIS 

BRAUN MENDES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100/MT, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, CESAR 

AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3.237-B, FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA 

- OAB:10.887, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, 

JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - OAB:6.398/MT, JULIANA 

CALLEJAS - OAB:9165-OAB/MT, LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, LUCIANE INFANTINO FRANÇA - 

OAB:14.668/MT, MARCIA ARRUDA OLIVEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT 

12.178, MARDIN E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT-4313, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, MARIOMÁRCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4.093/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162, ROSANA DE B. 

B. P. ESPOSITO - OAB:4.531, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelos artigos 152 e 203 do 

CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar 

os requeridos para apresentarem razões finais no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1145040 Nr: 29653-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIA THEREZA COUTO NUNES, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSO - ISSSPL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., FERNANDA CARVALHO BAUNGART - 

OAB:15.370/MT, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:8.534, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que 
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concedeu a estabilidade da requerida Lia Thereza Couto Nunes no serviço 

público (Ato nº 749/97) e; da consolidação da situação funcional em 

quadro permanente de cargo comissionado (Ato nº. 001/87); da 

averbação de tempo de serviço supostamente prestado à Câmara 

Municipal de Cuiabá/MT (Portaria nº 073/96); dos enquadramentos nos 

cargos de carreira de “Técnico de Apoio Legislativo” (Portaria nº 024/98) e 

de “Técnico Legislativo de Nível Superior” (Ato nº 606/2003); da 

aposentadoria no cargo de carreira de “Técnico Legislativo de Nível 

Superior”- Classe B, Ref. SB10 Ato nº 040/2015.Condeno a requerida Lia 

Thereza Couto Nunes ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos 

Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT, uma vez 

que são isentos. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de 

fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido. (...).Comprovado o cumprimento da 

determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e 

arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer 

manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 873293 Nr: 12048-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE AUTARQUIA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROM. JUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, PAULO 

EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, 

RODRIGO FARIA GARDIN - OAB:8.849/MT, RUY JANONI DOURADO - 

OAB:128.768-A/SP

 Diante do exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre as partes, conforme minuta juntada às fls. 

4.794/4.797-vº e, por consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil.A extinção do cumprimento provisório de sentença 

código 948290, será proferida nos próprios autos. Traslade-se para o 

referido processo copia desta sentença.Traslade-se copia da petição e do 

termo de acordo de fls. 4.793/4.797, bem como desta sentença para os 

autos código 314400, o qual deverá ser desapensado e retornar 

concluso.Condeno a requerida Aguas Cuiabá S/A ao pagamento das 

custas processuais, pro rata, haja vista a isenção conferida ao 

requerente, ao ente público e suas autarquias (art. 3º, incisos I e IV, da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001).Na forma convencionada pelas partes, após a 

publicação da sentença, proceda-se a conversão do tipo do processo 

para cumprimento de sentença e aguarde-se na secretaria da vara o 

decurso do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação 

pecuniária.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e abra-se 

v i s t a  a o  r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o 

Público.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 457875 Nr: 28082-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DOS SANTOS, JOSE 

EUCLIDES DOS SANTOS FILHO, VALIDOS AUGUSTO MIRANDA, JOSÉ 

ANTONIO ROSA, GONÇALO DIAS DE MOURA, FAMMA BUFFET E 

EVENTOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍLIAN PAULA ALVES MODESTO 

DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, PATRÍCIA 

CAVALCANTI ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - 

OAB:7.892/MT, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - 

OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, CERES BILATE BARACAT - 

OAB:12.869-B/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9.223/MT, ELI MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT, FLAVIA 

CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB:5.493/MT, JOSEMAR 

HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578, LAURA PATRÍCIA 

DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT, luis josé ferreira - OAB:8212, 

LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, MARIA APARECIDA ALMEIDA 

DE OLIVEIRA - OAB:7.574/MT, MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22.168/MT, ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB:23212, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, VALERY MARTINS DA 

ROCHA - OAB:12.572/MT, WLAMIR ASSAD DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:7.533/MT

 Diante do exposto, destituo do encargo de perito, o Sr. Gerson Fanaia 

Pereira (CRC/MT-008440), por consequência, nos termos do art. 465, §5º, 

do CPC, reduzo o valor dos honorários periciais arbitrados em 50%, 

indeferindo, assim, o pedido para levantamento do valor remanescente 

dos honorários (fls. 1.410/1.411). Nomeio, em substituição, a Sra. Silvia 

Mara Leite Cavalcante (CRC/MT-005060), com endereço profissional nesta 

cidade, Av. Isaac Povoas, 1331, Edifício Milão, Sala 101, 10º Andar, Fone: 

65 99225-5000.Intimem-se as partes para, querendo e no prazo de dez 

(10) dias, arguirem impedimento ou suspeição da perita, indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º, CPC).Com a 

juntada aos autos das manifestações das partes, intime-se a sra. perita 

para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar se aceita o encargo, 

formular proposta de honorários e apresentar currículo, com comprovação 

de especialização (art. 465, §2º, CPC). Com a apresentação da proposta, 

f a ç a m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s ,  p a r a  a s  d e m a i s 

deliberações.Intimem-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022700-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. S. (AUTOR(A))

CARLIANE SALES PLETZ (AUTOR(A))

JOEL FELICIANO MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO WLADEMIR SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão Nos termos da legislação vigente, 

procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar-se no feito acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça de ID 16001192, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 19 de outubro de 

2018. Katiúscia Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6445, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78049-075

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 937655 Nr: 53513-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMADC, HDND
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Leidiane Maria Arruda de Campos Filiação: 

Carmelito Anastacio de Campos e Lucia Cassimira de Arruda, brasileiro(a), 

Endereço: Lugar incerto e não sábido

Resumo da Incial:Maria Antonia de Arruda requereu pedido de ação de 

guarda e responsabilidade com pedido de liminar da menor K.C.A.N.D. pela 

qual pretende regularizar a situação perante a Justiça, vez que já possui a 

guarda de fato. A mae biologica da menor não se ope a transferência da 

guarda e quanto ao pai biológico da menor sequer sabe-se o seu 

paradeiro e este não tem conhecimento que ela existe.

Decisão/Despacho:Autos 93765 Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda 

proposta por Maria Antonia de Arruda, em desfavor de Leidiane Maria 

Arruda de Campos e Hailton do Nascimento Davi, requerendo a guarda de 

Karyta Cristyna Arruda do Nascimento Davi, hoje com 14 anos de idade. 

Narra a exordial que, a requerente é tia materna da adolescente, de quem 

esta recebe o auxilio e os cuidados necessários para o seu pleno 

desenvolvimento, desde que possuía dois anos de idade. Do que se tem 

nos autos, os genitores não demonstram qualquer interesse pela guarda 

da infante. A mãe, procurada por inúmeras vezes, nunca fora encontrada 

pessoalmente, não se tendo notícia, até o momento, de onde possa ser 

localizada. Destaca-se que ação fora proposta em 13.11.2014, sem que 

tenha se afastado de seu estágio inicial. O pai, por seu turno, fora 

localizado várias vezes , tendo sido citado em 30.04.2015 , porém 

quedou-se inerte, apesar de ter informado à equipe multidisciplinar que 

não desejava conceder a guarda da filha .

O estudo de fls. 86/89 dá conta de que, a jovem Karyta vem sendo 

cuidada por sua tia, desde tenra idade. Maria Antonia, quando do estudo 

realizado, informou ser viúva há seis anos e mãe de três filhos adultos. 

Durante à inspeção constatou-se que Karyta está ambientada ao contexto 

familiar, apresentando boa saúde e adequação. Todas as suas despesas 

vêm sendo custeadas com exclusividade, por Maria Antonia, que é 

aposentada. Vínculos afetivos entre a autora e a adolescente foram 

ressaltados. As razões do presente pedido de guarda foram reveladas, 

como sendo a necessidade de proteção de Karyta, regularização de sua 

situação escolar, bem como, o afeto que alimenta a relação existente entre 

esta e sua tia. Assim, observando-se as informações trazidas à luz, não 

resta dúvida de que, neste momento, o deferimento do pedido de guarda, 

em favor da autora, traz reais vantagens para a adolescente, sendo 

providência que atende ao seu maior interesse, regularizando a situação 

fática existente, há mais de uma década. Em que pese a existência de 

indício de discordância paterna com a guarda, o certo é que, Hailton, 

devidamente citado, deixou transcorrer seu prazo de defesa in albis, 

razão pela qual, decreto a sua revelia. Desse modo, atenta às 

circunstâncias fáticas evidenciadas e no melhor interesse da adolescente, 

decido:

1. DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 

33 do ECA, pelo que concedo a guarda provisória de Karyta Cristyna 

Arruda do Nascimento Davi à requerente, Maria Antonia de Arruda, até 

ulterior deliberação. 2. Ante às frustradas tentativas de localização da 

demandada, cite-se, Leidiane Maria Arruda de Campos, por edital, 

mediante às cautelas e advertências legais. Consigne-se o prazo de 20 

(vinte) dias. Transcorrido o período sem habilitação da requerida nos 

autos, remeta-se o feito à ilustre Defensoria Pública, para pronunciamento 

na condição de curadora especial (art. 72, II do CPC). 3. Intime-se a autora, 

para que, em 10 (dez) dias, junte aos autos, cópia de seus documentos 

pessoais.

4. Notifique-se o zeloso Ministério Público. 5. Tome-se por termo o 

compromisso.

Cumpra-se com urgencia. Processo inserido na Meta 2 do CNJ. Cuiabá/MT, 

05 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 844878 Nr: 48664-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO VAGNER 

RODRIGUES MARTINS - OAB:OAB/PA 21.422

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

determinar a partilha dos direitos decorrentes do imóvel, de matrícula nº. 

245.730, adquirido na constância do casamento entre os cônjuges, assim 

como, da dívida contraída em benefício da entidade familiar em 50% 

(cinquenta por cento) para cada um.CONCEDO a gratuidade processual 

postulada pelo requerido.CONDENO as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, na proporção de 50% para cada, em face da 

sucumbência recíproca.FIXO honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da meação de cada parte, excluído o valor da dívida, 

a considerar o proveito econômico obtido.Consigno que, em face da 

gratuidade processual concedida às partes, as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações, a teor do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.Transitada em 

julgado a presente sentença, procedam-se às baixas e anotações de 

estilo, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1331298 Nr: 15889-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFM, CCFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CHAVES CORRÊA - 

OAB:40729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1331298

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos Provisórios, proposta por Gabriel 

Freire Martins, representado por sua genitora, Carla Christina Freire 

Garcia, em face de Valmício Martins, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Foi determinada em fl. 10, a emenda da inicial, para apresentação de 

documentos indispensáveis, para a propositura da ação, conforme dispõe 

o art. 320 do CPC.

Contudo, embora devidamente intimada, a parte autora não realizou a 

emenda da inicial, conforme certidão de fl. 12.

Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 321, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso I, CPC.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

DEFIRO a gratuidade postulada.

 P.R.I. C.

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 850394 Nr: 53451-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVM, VNVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA MARTINS - 

OAB:8.498/MT, KARINA MARTINS - OAB:8498, MARCIA APARECIDA 
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DE ALBUQUERQUE TEXEIRA SILVA - OAB:17845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GECELE MEDEIROS MACHADO 

DE OLIVEIRA - OAB:18.315/O

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se a baixa do protesto e restrição, em nome do 

executado.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 791128 Nr: 45200-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDS, KDSF, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - OAB: 

10557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 791128

Vistos etc.

Conforme extratos que a esta acompanham, verifica-se que está 

depositada em conta judicial a quantia de R$ 1.406,98 (mil quatrocentos e 

seis reais e noventa e oito centavos) e a quantia de R$ 1.485,11 (mil 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), esta última 

proveniente de saldo de FGTS do executado, contudo, desde então, não 

houve manifestação da parte exequente, para viabilizar seu levantamento, 

já que não há o número de sua conta bancária para a transferência.

Sendo assim, atendendo ao parecer Ministerial de fls. 178, enviem os 

autos ao arquivo provisório, mediante as baixas necessárias, pelo prazo 

de 06 (seis) meses.

Decorrido o prazo sem manifestação, dê-se vista ao zeloso Ministério 

Público e conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1011258 Nr: 28128-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLF, TBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIF, EDMDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1011258

Vistos etc.

 Em atenção às informações de fls.187, defiro o pedido formulado pela 

parte autora, pelo que, determino a EXPEDIÇÃO de alvará judicial para 

levantamento da quantia de R$ 913,53 (novecentos e treze reais e 

cinquenta e três centavos), a fim de que, seja dada integral quitação ao 

débito de IPVA de Maria de Lourdes Francisca, mediante depósito na 

conta bancária constante do alvará de fls.154.

Após a juntada da certidão negativa de débito perante à Fazenda Pública 

Estadual em nome da falecida Maria de Lourdes Francisca, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento da quantia depositada em conta judicial em favor 

da herdeira, transferindo-a na conta informada nos autos e, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 265399 Nr: 23174-25.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS(C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 265399

Vistos etc.

 Verifica-se da petição de fls.57/58, a ocorrência de erro material na 

sentença proferida à fls. 46, pelo que necessária sua correção, o que 

poderá ser real izada de ofício.

Diante do exposto, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo 

Civil, determino a correção do erro material apontado, ficando assim 

redigido a parte dispositiva da sentença, onde constou erro material:

“Homologo, para que, produza os devidos e legais efeitos, o inventário dos 

bens que ficaram por falecimento de Ivo Mascarenhas de Souza. O imóvel 

fica dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a viúva 

meeira e 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) para cada 

herdeiro. A importância porventura obtida no processo trabalhista será 

objeto de sobrepartilha. Sem custas”.

 Ressalto que, a presente decisão é parte integrante da sentença 

proferida, ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, 

todos os termos da decisão.

 Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038146-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAISA BORGES CARVALHO (REQUERENTE)

SUYAN MAGALHAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL SENA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038146-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANAISA BORGES CARVALHO REQUERIDO: RAPHAEL 

SENA LIMA Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos, 

proposta por Anaisa Borges Carvalho, em face de Raphael Sena Lima, 

requerendo a guarda de Bernardo Sena Carvalho (4 anos), ambos 

devidamente representados. Busca a autora, a guarda compartilhada de 

seu filho, bem como, a fixação de alimentos provisórios, no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por mês, argumentando que o 

demandado é autônomo no ramo alimentício, percebendo cerca de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) por mês. A ação fora recebida no id.11285734, 

fixando os alimentos provisórios no importe de 31,44% (trinta e um virgula 

quarenta e quatro por cento) do salário mínimo vigente que, hoje equivalem 

a R$ 300,00 (trezentos reais). Em audiência de conciliação (id.12063941), 

realizada no dia 05.03.2018, não foi possível a composição entre as 

partes, visto que, divergem com relação ao valor dos alimentos. Na 

oportunidade, o requerido ofertou o valor de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) por mês. A requerente recusou a proposta, requerendo 

no mínimo R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais). O requerido fora 

devidamente citado (id.11730942), apresentando contestação no 

id.12788958. Houve impugnação no id.12942086. Em decisão do 

id.13934344 fora designada sessão de mediação que, restou inexitosa 

(id.14622686). O digno Ministério Público manifestou-se no id.13987932, 

opinando pela majoração dos alimentos provisórios e, regulamentação da 

convivência da criança com o seu pai. As partes são legítimas, bem como, 

legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha 
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regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o 

momento, dou o feito por saneado. Conforme bem salientou o nobre 

Parquet, o fato de o genitor estar respondendo processo criminal, por 

supostamente ter cometido um furto, não é suficiente para afastá-lo do 

direito de convier com seu filho, tendo em vista que, seu poder familiar 

continua intacto. Assim, a GUARDA PROVISÓRIA de Bernardo Sena 

Carvalho, deverá ser exercida de forma compartilhada entre os seus 

genitores. Via de consequência, regulamento, provisoriamente, o tempo de 

convívio do genitor, com seu filho, da seguinte maneira: a) Aos finais de 

semanas alternados, buscando o menino na sexta-feira, na saída da 

escola e, entregando-o na segunda-feira seguinte, na escola; b) No dia 

dos pais e no aniversário do pai a criança ficará na companhia do pai e no 

dia das mães e aniversário da mãe, com a genitora. No aniversário da 

criança ela ficará com a mãe, independentemente de quem seja o dia de 

convivência e no ano seguinte com o pai e, assim alternadamente; c) Nos 

anos pares a criança passará a véspera do dia de natal, bem como, o 

natal em companhia do pai e a véspera do ano novo, assim como o ano 

novo em companhia da mãe, invertendo-se a data no ano imediatamente 

seguinte, independentemente de quem seja o dia de convivência; d) Nas 

férias, a criança passará metade com o pai e outra metade com a mãe, 

sendo que nos anos pares a primeira metade com o pai e a segunda 

metade com a mãe e nos anos impares a primeira metade será com a mãe, 

ficando o pai com a segunda metade, independentemente de quem seja o 

dia de convivência; Outrossim, diante das provas apresentadas até o 

momento, acerca das necessidades da criança que, estuda em escola 

particular, possui plano de saúde, dentre outros e, possibilidades do 

genitor que, apesar de ser profissional liberal possui carreira em 

ascensão, entendo prudente à MAJORAÇÃO dos alimentos provisórios, 

para o importe de 61% (sessenta e um por cento) do salário mínimo 

vigente que, hoje equivalem a R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois 

reais). Defiro o requerimento de produção de provas a ser efetivada, em 

audiência de conciliação, instrução e julgamento que ora designo para o 

dia 07 de novembro de 2018, às 14:40 horas, para depoimento pessoal de 

ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol da parte autora se 

encontra no id.11204502 e, o da parte requerida deverá aportar aos 

autos, em 10 (dez) dias. A intimação das testemunhas deverá se dar nos 

moldes do art. 455 do CPC. De qualquer modo, importante destacar, desde 

logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em 

qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da audiência de 

instrução. Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. aferição do 

binômio necessidade-possibilidade para análise do valor dos alimentos, a 

serem pagos pelo requerido; 2. aferição da capacidade 

econômico-financeira das partes; 3. Aferição da divisão equilibrada do 

tempo de convívio da criança com ambos os genitores; Notifique-se o 

nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034296-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

HERONIDES ARAUJO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034296-95.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO 

BRASIL S.A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HERONIDES ARAUJO FILHO 

Visto. Intime-se o habilitante para que promova a juntada ao processo dos 

comprovantes de recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias. 

Retifique-se, ainda, que não foram incluídos todos os interessados na 

distribuição do incidente. Portanto, retifique-se a distribuição, incluindo 

como interessados a inventariante, os herdeiros e seus respectivos 

advogados. Após, intimem-se a inventariante e os herdeiros, na pessoa 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre a habilitação. Havendo interesse de incapazes, 

dê-se vista ao Ministério Público. Após, diga o habilitante. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028852-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDOMIRA TEREZA TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1028852-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VALDOMIRA TEREZA 

TAVARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Acolho a emenda constante de id. 15389848. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. A propósito, digo que se 

eventualmente os requeridos estiverem de acordo, poderão outorgar 

procuração ao mesmo advogado; caso contrário, citem-se os requeridos, 

nos endereços informados para, querendo oferecer resposta no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017516-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. F. D. S. (AUTOR(A))

R. R. A. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (RÉU)

E. F. A. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

SULAMYTA DE PAULA CRUZ MARTINELLI OAB - 053.926.121-13 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1017516-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): PATRICK VINICIUS FERNANDES 

DE SOUZA RÉU: CERTIDÃO DE NASCIMENTO REPRESENTANTE: 

SULAMYTA DE PAULA CRUZ MARTINELLI Vistos. Acolho o parecer 

constante de nº 12301664. Considerando a manifestação das partes, 

determino a realização de outro exame de DNA, a fim de extirpar qualquer 

dúvida acerca da paternidade. Para a realização da prova, nomeio como 

perito o Laboratório Carlos Chagas, com endereço na Praça do Seminário, 

229, Dom Aquino, Cuiabá – MT, 78010-080, telefone (65) 3901-4700. 

Intimem-se as partes para comparecerem no laboratório acima indicado 

para a coleta do material genético, no dia 14 de dezembro de 2018, às 

09h00min. Os custos da prova pericial deverão ser arcados pela parte 

requerida, haja vista que é sua a dúvida acerca do resultado do exame 

que já foi realizado, e também porque, embora esteja amparada pela 

gratuidade de justiça, o Estado de Mato Grosso não mantém convênio com 

nenhum laboratório, o que torna impossível a realização da prova a 

expensas do Estado. Intime-se o Laboratório para que tome ciência desta 

nomeação, bem como para que providencie o necessário ao desempenho 

do encargo. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1019383-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JEROVINA BOM DISPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DALVA SILVA DE SA GUARATO (ADVOGADO(A))

SERGIO RICARDO DA SILVA SA (REQUERIDO)

WILIAM TIAGO DA SILVA DE SA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos trazidos aos autos pela 

parte autora na réplica.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 879598 Nr: 16555-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBRDC, RGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINS DE FREITAS - 

OAB:9.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603, ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - OAB:21.121, 

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18387/O

 Visto.

Defiro o requerimento de fls. 151/152.

Expeça-se.

Após, cumpra-se a decisão de fl. 149, até o arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 580 Nr: 1903-77.1994.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA JÚNIOR - UNIJURIS - 

OAB:3.969, ROSICLER SAPORSKI - OAB:10894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente para juntar aos 

autos o recolhimento das custas referente a 03 folhas faltantes para 

compor o formal de partilha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1108675 Nr: 14205-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:, VINICIUS ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB-9453

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte exequente para se manifestar com relação a pesquisa via 

BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1141 Nr: 7068-66.1998.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:MT 3.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1029358 Nr: 36506-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955

 Visto.(...).Em que pese o esperneio do executado às fls. 184/186, foi 

certificado à fl. 200 que sua irresignação fora protocolada fora do prazo, 

razão pela qual deve ser rejeitada de plano.Assim, visando o integral 

cumprimento das decisões de fls. 90 e 174, diligencie-se a fim de que o 

crédito penhorado nos autos da ação código n. 854554, que tramita na 

Vara de Direito Agrário, seja imediatamente vinculado a esta ação. Feita a 

vinculação, expeça-se, de pronto, o alvará para a liberação do 

dinheiro.Por fim, intime-se o credor para que manifeste, informando se 

houve o adimplemento total da obrigação, ou apresentar planilha atualizada 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 740007 Nr: 36697-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o requerido a manifestar acerca do desarquivamento, dentro do 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 867624 Nr: 7659-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFSA, SVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192, FRANCIANY MARIA DA SILVA - OAB:11854, VICTOR 

HUGO VIDOTTI - OAB:11439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a exequente a manifestar acerca da manifestação do executado, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1044018 Nr: 43483-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB, RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1075281 Nr: 57640-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 
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PASSARE - OAB:6.199/MT, GIZELA BARRETO SAMPAIO - OAB:19.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1076543 Nr: 58282-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRN, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

Nome e cargo do digitador:Shirlei Freires da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos. Valter Rodrigues Novais propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Eliana Moraes Couto. Relatou que é esposo da 

requerida, e esta, por sua vez, é portadora de Esclerose Lateral 

Amiotrófica, enfermidade classificada pelo CID 10 G12.2 e G82.4, estando 

sem aptidão à prática dos atos da vida civil, necessitando estar 

representada por alguém que zele pelos seus interesses. À fl. 13 foi 

deferida a curatela provisória e designada audiência de interrogatório, cujo 

termo está à fl. 19. À fl. 19-v foi determinada a realização do estudo 

psicossocial do caso, sendo que o relatório está acostado às fls. 23/24. À 

fl. 46 o Ministério Público opinou pela realização de perícia médica É o 

relatório D E C I D O Constata-se dos autos que o autor busca a interdição 

de sua esposa, portadora de Síndrome de Down, com Esclerose Lateral 

Amiotrófica, doenças codificadas pelo CID 10 G12.2 e G82.4, 

enfermidades que a torna inapta para a prática dos atos da vida civil e 

também para os particulares, sendo dependente de terceira pessoa na 

defesa de seus interesses. À fl. 12 consta atestado médico afirmando 

que“Atesto para os devidos fins que a Sra. Eliana Moraes Couto 

encontra-se portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica, com tetraparesia 

espástica em fase avançada, cadeirante absolutamente incapaz de cuidar 

da própria vida”.Ainda, pela análise do relatório do estudo psicossocial 

realizado nos autos, tem-se que:“(...). Sr. Valter (ao requerente) fala da 

esposa com muita tristeza e preocupação, relatando que a cada dia mais a 

esposa está debilitada.Atualmente este faz tudo, da alimentação, troca a 

roupa e dá banho, e também recebe a ajuda das cunhadas (irmãs da 

interditada). Somem-se a esses fatos constatados nos autos, que em 

sede de audiência de entrevista a requerida não pôde ser entrevistada, 

em razão de seu estado emocional, oportunidade em que o autor 

esclareceu que a interditanda não consegue se comunicar com outras 

pessoas, e que ele ainda entende algumas coisas que ela tenta dizer (fl. 

19). Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, 

não resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição da 

requerida, tendo em vista o agravamento do seu quadro de saúde, que a 

torna a cada dia mais debilitada, deixando evidente a ausência de 

capacidade de exteriorização de sua vontade e consequentemente, à 

prática dos atos da vida civil e pessoais. No que se refere ao zeloso 

parecer Ministerial, pela realização de perícia médica, embora tenha sido 

determinada nos autos, melhor analisando os comandos do artigo 753, do 

Código de Processo Civil, percebe-se que a perícia poderá ser realizada 

por quem detenha expertise para a prática do ato, e em equipe com 

formação multidisciplinar. Assim, não há exigência legal para que a análise 

pericial nos casos de interdição deva ser realizada tão somente por 

médico perito oficial. Esse, certamente reúne os atributos necessários à 

perícia, mas não de forma isolada, uma vez que a letra da lei diz 

claramente que o profissional deve teve conhecimento técnico e também 

que seja realizado por uma equipe multidisciplinar. Esses requisitos legais 

foram observados por este juízo quando da determinação do estudo 

psicossocial, cujo relatório acostado aos autos foi elaborado em conjunto 

por uma assistente e uma psicóloga, ambas com expertise em sua área de 

atuação. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de Eliana Moraes Couto, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como 

Curadora definitiva o requerido Valter Rodrigues Novais. Por fim declaro 

extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 1.184 do 

Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público Expeça-se o necessário Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas P. I. C.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Sergio Valério Juiz de 

Direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 905805 Nr: 34106-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

Nome e cargo do digitador:Shirlei Freires da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos José Roberto Araujo de Oliveira propôs a presente Ação 

de Interdição em face de Olga Maria Araujo de Oliveira. Relatou que a 

requerida é portadora de doença mental, hipóxia cerebral com déficit 

cognitivo, detectada logo após o parto. Em razão disso, ficou com redução 

de discernimento, precisando de ajuda de terceiras pessoas para prática 

de atos simples da vida. À fl. 15 foi deferida a curatela provisória e 

designada audiência de interrogatório, cujo termo está encartado à fl. 18. 

À fl. 21 foi certificado o decurso de prazo para resposta À fl. 25 o 

Ministério Público opinou pela realização de perícia, o que foi determinado 

por este juízo à fl. 26. Às fls. 44/46 foi acostado o laudo pericial À fl. 49 e 

61 a parte autora apresentou dois apoiadores provisórios à incapaz É o 

relatório D E C I D O Inicialmente, esclareço que os documentos acostados 

aos autos são suficientes à convicção deste juízo, razão pela qual deixo 

de determinar a realização de estudo psicossocial.

 Constata-se dos autos que o autor buscou a interdição da requerida, sua 

irmã, após o falecimento dos genitores, que eram os responsáveis pela 

requerida. Esclarece que Olga nasceu com redução cognitiva, em razão 

de problemas ocorridos durante o parto, e que em razão de sua limitação, 

encontra muita dificuldade para a prática dos atos mais simples do dia a 

dia, e necessita estar representada por alguém que possa lhe orientar e 

cuidar de seus interesses pessoais. Extrai-se do termo de interrogatório, 

acostado à fl. 18, que a requerida mora com o seu irmão, ora requerente, 

desde 2014, não é uma pessoa agressiva, não sai de casa sozinha, e faz 

acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Às fls. 44/46, consta laudo 

pericial, que consta o seguinte“7. EXAME MENTAL: Calma, cooperativa, 

memória e inteligência prejudicados, desorientada no tempo e no espaço, 

no momento do exame sem alterações do pensamento e de 

sensopercepção.CONCLUSÃO: Após avaliação da periciada concluímos 

que ela possui Retardo Mental moderado, classificado no cid 10 como F71, 

que cursa com prejuízos na memória, inteligência, autonomia e 

discernimento, tornando-a parcialmente incapaz de reger por si só seus 

atos da vida civil. Necessita de auxilio para administrar seus bens, renda e 

para realizar tratamento de saúde”. Desta sorte, analisando o conjunto 

probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a redução 

cognitiva da requerida. No entanto, o laudo pericial apontou redução 

parcial de discernimento, trazendo a necessidade de se restaurar 

juridicamente a capacidade da Sra. Olga de exprimir sua vontade, e ao 

mesmo tempo, garantir que esteja amparada, recebendo a orientação 

necessária dos apoiadores, que a conduzirão na prática dos atos da vida 

civil, especificamente em questões relacionadas à saúde, quando 

necessário, e, quanto a negócios, compra e venda, empréstimos, que 

envolvam o patrimônio/finanças e aposentadoria, sob pena de invalidade 

dos negócios/atos que vierem a se realizar sem a participação dos 

apoiadores, (art. 1.783-A § 4º do CC) tendo em vista que se trata de 

pessoa relativamente incapaz, que necessita de apoio para a tomada de 
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algumas decisões acima mencionadas. Consigno, por oportuno, que no 

exercício do munus público de apoiamento, devem os apoiadores se portar 

de maneira a auxiliar a pessoa apoiada como se estivesse a orientar seus 

próprios negócios, não podendo agir com dolo, e, muito menos, com culpa, 

(imprudência, negligência ou imperícia). Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado, e o faço nos termos do artigo 756, do 

Código de Processo Civil, para levantar a interdição de Olga Maria Araujo 

de Oliveira, com a nomeação dos apoiadores indicados, a saber: José 

Roberto Araujo de Oliveira e Edneusa Candido Ribeiro (fl. 60-v). Por fim, 

declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os apoiadores 

nomeados, da sentença, bem como para firmarem o termo de 

compromisso, que deverá ser expedido especificando os limites do apoio, 

nos termos acima decidido. Observo, ainda, que a substituição dos 

apoiadores nomeados pode ser determinada a qualquer tempo, se 

verificada a necessidade, nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 1.783-A do 

Código Civil. Em obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de 

Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público Expeça-se o necessário Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo 

Sem custas P. I. C Cuiabá, MT, 06 de setembro de 2018Sergio Valério-Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 901029 Nr: 30606-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KUHN DO BRASIL S/A IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PABLO EMILIO TENUTA 

SANCHEZ, GLAUCIA LARROYED DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - 

OAB:4841-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIVANDDER RICARDO 

PEREIRA FARIAS - OAB:12759, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a manifestar dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1133867 Nr: 24570-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VITALINO BARBOSA - 

OAB:20628/O, PEDRO RODRIGUES LIMA - OAB:6489/MT, VALERIA 

DIAS CARDOSO - OAB:21850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 24570-85.2016.811.0041 – Código 1133867

Espécie: Ação de Alimentos c/c com pedido de Alimentos Provisórios

Requerente: Aléxia Cardoso de Lara

Advogado: Dra. Valéria Dias Cardoso

Requerido: Cesar Alves de Lara

Advogada: Dra. Marta Xavier da Silva

Data e horário: quinta-feira, dia 18 de setembro de 2018, 14h30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Sergio Valério

Promotor de Justiça: Dr. Aurélio René Arrais – ausência justificada pela 

ausência de interesse de incapaz

Advogada: Dra. Marta Xavier da Silva

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, a advogada do requerido tomou conhecimento do 

pedido de desistência da ação e manifestou concordância.

 DELIBERAÇÕES

O juiz sentenciou: Homologo o pedido de desistência da ação. Por 

conseguinte, com fulcro no art. 485, inciso VIII, combinado com o 

parágrafo 4º do mesmo artigo, do Código de Processo Civil, declaro extinto 

o processo, sem julgamento de mérito. Em razão disso, revogo a decisão 

interlocutória de fl. 43, ressalvado o princípio da irrepetibilidade dos 

alimentos. Publicada em audiência, os presentes saem intimados. Intime-se 

a parte requerente pelo Diário da Justiça Eletrônico. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as baixas pertinentes. Justiça gratuita.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 38235 Nr: 12409-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBMDQ, DFMDQA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA LIMA BUENO - 

OAB:20806/O, Duílio Piato Júnior - OAB:3719, ELIANA FERREIRA 

NEVES - OAB:10474, JESSIKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE 

FARIAS - OAB:16.296/MT, Maria Eduarda Ramalho Queiróz - 

OAB:17175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYKA LINDAURA C. SODRÉ 

FARIAS - OAB:16.296

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerida a se manifestar acerca da petição de fls. 

931/933, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 871783 Nr: 10902-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL DE SOUZA KLEIN, ESPOLIO DE CLELIA MARIA DE 

SOUZA KLEIN, CARLA SOUZA KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:19.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar requerendo o que entender de 

direito, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 786683 Nr: 40590-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DOS SANTOS CARDOSO, ELIENE DOS 

SANTOS CARDOSO, GERALDA DIVINA ROSA, MARIA ELIANE DOS 

SANTOS MARQUES, LUCIENE DOS SANTOS CARDOSO, LUIZ DOS 

SANTOS CARDOSO, ROBERTO DOS SANTOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUCELINA DOS SANTOS 

CARDOSO, ESPOLIO DE MANOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO 

SOUTO-DEFENSOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a inventariante a se manifestar acerca da devolução do mandado 

de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 995752 Nr: 21362-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 424 de 931



V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 21362-30.2015.811.0041 CÓDIGO 995752

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIUZA APOLINÁRIO e ARI APOLINARIO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/05/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos.Mariuza Apolinário propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Ari Apolinário.Relatou que é irmã do requerido, e que 

esse é portador de Alzheimer de Início Tardio (CID10: G.30.1), e em razão 

dessa enfermidade, está impossibilitado de administrar sua vida, sendo 

totalmente dependente de terceiras pessoas.À fl. 17 foi deferida a 

curatela provisória e designada audiência de interrogatório, cujo termo 

está encartado à fl. 22.À fl. 27 foi determinada a realização de perícia 

médica, e seu laudo foi acostado às fls. 42/43. À fl. 44 foi lançado o 

parecer Ministerial, pela procedência do pedido.É o relatório.D E C I D O. 

Constata-se dos autos que a autora busca a interdição do requerido, que 

conforme relatado, é acometido pelo Mal de Alzheimer, e em virtude dessa 

doença, o requerido é absolutamente incapaz de gerir sua vida, 

dependendo de terceiras pessoas para a prática dos atos da vida civil.Às 

fls. 43/44, consta laudo médico pericial, que concluiu o seguinte“8. 

CONCLUSÃO: Após a avaliação do periciado concluímos que ele possui 

Demência na doença na doença de Alzheimer, que cursa com prejuízos na 

memória, discernimento, orientação tempo-espaço e na sua autonomia, 

tornando-o totalmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

necessitando de auxílio para todos os atos”.Desta sorte, analisando o 

conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de deferimento do pleito inicial.Ante o exposto, em 

consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o pedido e, por 

conseguinte, decreto a interdição de Ari Apolinário, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva ao requerido a senhora Mariuza 

Apolinário.Por fim, declaro extinto o processo com julgamento de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em obediência 

ao disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil, assim como no art. 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, MT, 13 de setembro 

de 2018.Sergio Valério Juiz de Direito.

Eu, Shirlei Freires da Silva, digitei.

 Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018.

Mirelli Silva

Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 803717 Nr: 10175-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO TENUTA SANCHEZ, SLS, GLAUCIA LARROYED 

DE OLIVEIRA, MCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PABLO EMILIO TENUTA SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228, MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - OAB:12759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a expedição do de ofício à central de mandado solicitando a 

devolução do mandado de avaliação de fls. 185.

 CERTIFICO ainda que, embora a inventariante tenha sido intimada não 

apresentou os documentos determinados na decisão de fls. 220, 

tampouco procedeu ao recolhimento da diligência para cumprimento do 

mandado de avaliação, determinado na decisão de fls. 181.

Sendo assim, e nos termos da legislação processual, impulsiono o 

presente feito para intimar a inventariante a manifestar acerca da resposta 

aos ofícios, dentro do prazo de 15 dias.
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LUÍS OTÁVIO SANTOS SALLES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKE SANTOS SALLES GARCIA OAB - 031.681.941-74 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIDERSON ROGER PEDROSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1035948-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LUÍS OTÁVIO SANTOS SALLES 

DA SILVA REPRESENTANTE: MONIKE SANTOS SALLES GARCIA 

EXECUTADO: RIDERSON ROGER PEDROSO DA SILVA Visto. Trata-se de 

cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude, distribuído por sorteio para esta Segunda Vara de 

Família e Sucessões. Com efeito, nos termos do art. 516, inciso II, do 

Código de Processo Civil, abaixo transcrito, o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição é o competente para o processamento do 

pedido de cumprimento de sentença: "Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua 

competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal 

condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de 

acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo." Nesse diapasão, está 

consolidada na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso que a competência para processamento de execução de 

alimentos é do juízo que proferir a sentença que estabeleceu a obrigação 

alimentar, conforme pode ser verificado nos seguintes julgados: 

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONSTITUTIVA DO 

TÍTULO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 516, II, CPC – CONFLITO 

IMPROCEDENTE.A competência para conhecer, processar e julgar ação de 

execução de alimentos é do juízo que os fixou, nos termos do art. 516, inc. 

II, do CPC, salvo nos casos de alteração de domicílio do 

exequente/alimentando, o que não ocorreu na espécie. D E C I S Ã O. 

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela MMª Juíza de 

Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher da Comarca de Rondonópolis em face da decisão proferida pelo 

MM. Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões da mesma Comarca, que nos 

autos da ação de execução de alimentos, declinou da competência 

reconhecendo o juízo suscitante como o foro competente para o 

processamento e julgamento da demanda, em razão da r. sentença que 

originou o título executivo judicial ter sido proferido naquele Juízo, 

conforme preceitua o art. 516, inc. II, do CPC. A douta magistrada 

suscitante assevera que a competência para processar e julgar o feito em 

questão é da 2ª Vara de Família e Sucessões, pois, a demanda não tem 

como objeto a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

inexistindo situação de risco e vulnerabilidade das partes, afastando a 

incidência da Lei n. 11.340/2006.Por sua vez, o MM. Juiz suscitado aduziu 

que a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher se dá pelo fato desta ter proferido o título judicial 

que fundamenta a ação de execução, cabendo a mesma solucionar o 

conflito apresentado na demanda, consoante exegese do art. 516, inc. II, 

do CPC.A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da 
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Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 1931157), opinou pela 

procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara 

de Família e Sucessões de Rondonópolis.É o relatório.Decido.Cinge-se dos 

autos que a controvérsia consiste na verificação da competência para 

processar e julgar as questões inerentes à ação de execução de 

alimentos (processo n. 1008868-65.2017.8.11.0003) movida por Sofia 

Ramos Itacaramby, representada por sua genitora Marcia Fernanda 

Ramos, em face de Ionides do Nascimento Itacaramby, sob a alegação que 

o executado está inadimplente com o pagamento da verba alimentar fixada 

na ação de alimentos envolvendo as mesmas partes.O feito foi distribuído 

inicialmente ao Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, que determinou em 13.11.2017, a sua redistribuição para a 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

mesma Comarca, em razão da r. sentença que originou o título executivo 

judicial ter sido proferido naquele Juízo, conforme preceitua o art. 516, inc. 

II, do CPC (Id. 1569046 - pág. 29/30).Redistribuído a Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 

Rondonópolis em 19.01.2018, a douta magistrada suscitou o conflito 

negativo de competência, defendendo que a competência para processar 

e julgar o feito em questão é da 2ª Vara de Família e Sucessões, pois, a 

demanda não tem como objeto a prática de violência doméstica e familiar, 

inexistindo situação de risco e vulnerabilidade das partes, afastando a 

incidência da Lei n. 11.340/2006 (Id. 1569050).Pois bem. In casu, trata-se 

de ação de execução de alimentos, lastreada em título executivo judicial 

originado da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher da Comarca de Rondonópolis, conforme se observa da r. sentença 

de Id. 1569046 - pág. 13/16, que condenou Ionides do Nascimento 

Itacaramby a pagar alimentos definitivos em favor de sua filha menor Sofia 

Ramos Itacaramby.À vista disso, ressalvado os casos em que há 

alteração de domicílio do alimentando/exequente, o certo é que a 

competência para conhecer, processar e julgar ação de execução de 

alimentos deve ser imposta ao Juízo que os fixou, nos termos do art. 516, 

inc. II, do CPC, que é claro ao dispor, verbis:“Art. 516. O cumprimento de 

sentença efetuar-se-á perante:[...]II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição;”Dessa forma, é certo que este Tribunal tem 

resolvido vários conflitos de competência envolvendo lides semelhantes 

relativas à execução de alimentos, donde se tem optado pelo Juízo que 

decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, justamente em razão da 

regra processual apontada, salvo na hipótese de haver alteração de 

domicílio do alimentando/exequente, repiso, o que definitivamente não é o 

caso dos autos. Nesse sentido:“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXEQUENTE/ALIMENTANDO QUE 

CONTINUA RESIDINDO NA COMARCA EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO 

DE ALIMENTOS – APLICAÇÃO DO ART. 575, II, CPC – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL 

– CONFLITO IMPROCEDENTE.A competência para conhecer, processar e 

julgar ação de execução de alimentos é do juízo que os fixou, nos termos 

do art. 575, inc. II, do CPC, salvo nos casos de alteração de domicílio do 

exequente/alimentando.” (CC n. 132.290/2013, 2ª Turma de Câm. Cív. 

Reunidas, minha relatoria, j. 05.12.2013 – negritei).“CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ORIUNDA 

DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO - ARTIGO 575, II CPC – 

COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve ser promovida 

no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o 

referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 575, II 

do CPC.” (CC n. 167.766/2014, 1ª Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. 

Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 02.07.2015 – negritei)Na 

espécie, consoante bem anotado pelo d. magistrado do juízo suscitado 

“verificou-se que o título que fundamenta a ação de execução de 

alimentos foi formado perante o Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca” (Id. 1750055 - pág. 

02), atraindo para o referido juízo a competência para processar e julgar o 

feito executivo em questão, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, sendo 

esta competência funcional.Portanto, por estes termos e estribado nessas 

razões tenho que a competência para processar e julgar a ação de 

execução de alimentos (processo n. 1008868-65.2017.8.11.0003) deve 

ser imposta ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.Posto isso, conheço 

do conflito e o JULGO IMPROCEDENTE." (Conflito de Competência nº 

1000658-97.2018.8.11.0000 – CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

10/04/2018) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS – DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO NA MESMA COMARCA DOS 

JUÍZOS EM CONFLITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE OS ESTABELECEU 

EM SENTENÇA – CONFLITO IMPROCEDENTE. Embora o interesse do 

alimentando mereça preponderar, nenhuma relevância assume o domicílio 

estabelecido na mesma Comarca dos juízos em conflito, e assim, tanto 

pela via do Cumprimento, quanto da Execução, permanece hígida a 

competência do juízo que estabeleceu os Alimentos em Sentença.” (CC 

155081/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015) “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA FUNCIONAL 

DO JUÍZO SENTENCIANTE – ART. 575, INCISO II, DO CPC - CONFLITO 

IMPROCEDENTE. Consoante a regra inserta no artigo 575, inciso II, do 

Código de Processo Civil, a execução fundada em título judicial 

processar-se-á perante o Juízo que proferiu o título judicial objeto da lide.” 

(CC 162699/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - 

OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO - 

ARTIGO 575, II CPC – COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA 

EXEQUENDA – CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve 

ser promovida no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do 

qual adveio o referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita 

no art. 575, II do CPC.” (CC 167766/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015) Não 

obstante alguns dos referidos julgados façam referência ao CPC de 1973, 

importa observar que o seu entendimento permanece válido, haja vista que 

a norma do código revogado foi reprisada no art. 516, inciso II, do Código 

de Processo Civil de 2015. Vale dizer, ainda, que se trata de competência 

funcional, do juízo, portanto, de natureza absoluta, que não pode ser 

alterada ou prorrogada em razão da modificação do estado de fato ou de 

direito (CPC, art. 43). Diante do exposto, com fundamento no art. 516, 

inciso II, do Código de Processo Civil, declino a competência para o 

processamento desta ação e, em consequência, determino que este 

processo seja redistribuído para o ilustre Juízo da Segunda Vara de 

Violência Doméstica e Familiar desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá,19-10-2018. Sergio Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1034073-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLAUDIA MARCIA TORRES 

DA SILVA REQUERIDO: MARIA DE LOURDES TORRES Processo n. 

1034073-45.2018.811.0041 Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança c/c 

Indenização por Danos Morais endereçada para as Varas Cíveis de Feitos 

Gerais da Capital, mas que foi distribuída por sorteio para a Segunda Vara 

de Família e Sucessões. Não obstante o correto endereçamento na 

petição inicial que, por si só, demonstra que a distribuição para esta Vara 

Especializada de Família e Sucessões foi equivocada, é necessário 

ressaltar que a causa em questão não está compreendida da esfera do 

direito de família e sucessões, haja vista que o pedido e a causa de pedir 

tem origem em relação obrigacional estabelecida entre a autora e a 

requerida, decorrente de mandato outorgado com poderes para a 

requerida, a fim de que representasse a requerente em demandas 

judiciais. Calha observar que, de acordo com o art. 141 do Código de 

Processo Civil (corresp. art. 128/CPC73), o objeto da ação é delimitado 

pela causa de pedir e o pedido formulados na petição inicial. “Art. 141. O 

juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado 

conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa 

da parte.” Sobre o dispositivo em comento, a abalizada doutrina observa 

que: “É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide.” (Nelson 
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Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de 

Processo Civil. Revista dos Tribunais: 2015, p. 589). Em observância a 

essa premissa, não obstante as partes possuam relação de parentesco, 

esta Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais está 

devidamente compreendida na esfera de competência das Varas Cíveis 

de Feitos Gerais, conforme revelam os seguintes trechos da petição 

inicial: “Em virtude do acontecido, a autora outorgou poderes à sua mãe 

requerida em 06/06/2006 (DOC.04) para que tomasse as medidas judiciais 

cabíveis em face das empresas responsáveis, foi quando a requerida 

contratou os serviços de uma advogada trabalhista (DOC.05), propondo a 

reclamação trabalhista de nº 0084800-49.2007.5.05.0131, que tramitou na 

1ª Vara Trabalhista de Camaçari (DOC.06).” “Porém, munida da confiança 

e procuração pública da autora, sua mãe ora Ré recebeu tais valores e 

NUNCA REPASSOU à autora sua filha, ficando com tais valores para si, 

incorrendo em má fé e crime de apropriação indébita.” Denota-se, 

portanto, que a causa está devidamente delimitada e sua fundamentação 

se restringe à atuação da requerida como procuradora judicial da autora 

que, embora seja sua genitora, a contratou para representá-la na ação em 

que originou a indenização que ele alega ter sido indevidamente retida pela 

requerida. É insofismável, portanto, que a causa está fundada na relação 

obrigacional decorrente do contrato de mandato estabelecido entre as 

partes, e não possui nenhuma relação com o direito de família ou de 

sucessões para justificar o seu processamento perante este juízo, 

devendo ser processada e julgada perante as Varas Cíveis de Feitos 

Gerais. Por fim, calha ressaltar que a competência para processamento da 

ação de cobrança já foi objeto de acórdão proferido por este Egrégio 

Tribunal, cujo entendimento foi compilado na seguinte ementa: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - DECLINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO POR ONDE TRAMITA O INVENTÁRIO - ART. 

96 DO CPC – DIREITO OBRIGACIONAL - COMPETÊNCIA DE FORO E NÃO 

DE JUÍZO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO, 

DECLARANDO-SE COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O 

JUIZO SUSCITANTE - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. Certo que o 

juízo do inventário é universal, mas esta universalidade não pretere a 

especialidade de determinadas questões que devem ser apreciadas por 

juízo competente para apreciar a matéria. Como a matéria discutida na 

ação de cobrança não envolve direito sucessório, a competência de juízo 

será qualquer vara comum da Comarca de Tangará da Serra, já que o 

artigo 96 do CPC aplica-se à competência de foro e não de juízo.” (TJMT - 

Conflito de Competência nº 34850/2010 - Classe CNJ - 221 – Comarca de 

Tangará da Serra - Data de Julgamento: 1º-7-2010) “Como a matéria 

discutida na ação de cobrança não envolve direito sucessório, a 

competência de juízo será qualquer vara comum da Comarca de 

Rondonópolis, já que o artigo 96 do CPC aplica-se à competência de foro e 

não de juízo.” (TJMT. CC 105989/2007, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2008, Publicado no DJE 09/07/2008) Como visto, trata-se de 

competência em razão da matéria, portanto, de natureza absoluta, que 

deve ser declinada de ofício. A luz do exposto, considerando que a causa 

está fundada em obrigações provenientes de contrato de mandato 

outorgado pela requerente à requerida, conclui-se que é das Varas Cíveis 

a competência para o julgamento desta ação de cobrança c/c danos 

morais. Diante do exposto, nos termos do art. 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, DECLARO a incompetência deste juízo para processar e 

julgar a presente ação, razão pela qual determino sua redistribuição para 

as Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1015443-38.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: JOAO LUCAS PINHO DA SILVA 

MENDES REPRESENTANTE: ERICA CONCEICAO PINHO E SILVA 

EXECUTADO: BRUNNO DEVLIN CONTI MENDES Vistos. Acolho os autos na 

forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da 

Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Nos termos 

do art. 528 do novo Código de Processo Civil, cite-se o executado 

pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e 

protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de cálculo, que 

está atualizada até o mês de maio/2018, mais as parcelas que vencerem 

no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; 

c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas 

do valor da memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das 

parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos 

no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia 

da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024315-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI (ADVOGADO(A))

KATIANE FATIMA SALVADOR (REQUERENTE)

LEONOR RODRIGUES ALONSO (REQUERENTE)

RENE RODRIGUES (REQUERENTE)

PIETRA DRUM RODRIGUES (REQUERENTE)

LASTHENIA DE FREITAS VARAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES ALONSO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. S. R. (REPRESENTADO)

R. S. R. (REPRESENTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1024315-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: RENE RODRIGUES, PIETRA 

DRUM RODRIGUES, LEONOR RODRIGUES ALONSO, KATIANE FATIMA 

SALVADOR INVENTARIADO: DIOGO RODRIGUES ALONSO Visto. 

Cuida-se de ação de inventário do Espólio de Diogo Rodrigues Alonso em 

que foram prestadas as primeiras declarações e postulada autorização 

para comercialização de 15.125 (quinze mil, cento e vinte e cinco) sacas 

de soja, provenientes de contratos de arrendamento firmados pelo 

inventariado, bem como, o levantamento do valor mensal de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), para custeio das despesas dos menores Renan e Renato, 

herdeiros por representação de Renato Rodrigues. Analisando o 

processo, verifica-se que todos os interessados, cônjuge supérstite e 

herdeiros, estão representados pelos mesmos advogados, de modo que, 

não obstante a ação siga o rito ordinário da ação de inventário, não se 

evidencia a existência de litígio entre as partes. De outro turno, foram 

apresentadas as primeiras declarações, devidamente instruídas com os 

documentos dos bens imóveis, donde é possível verificar que o espólio 

detém patrimônio suficiente para garantia do recolhimento do ITCD. Por 

isso, embora não apresentadas as certidões negativas dos Municípios em 

que estão localizados os bens imóveis, especialmente, do Município de 

Acorizal e Diamantino, não vislumbro óbice ao deferimento dos pedidos 

formulados pelas partes. Diante do exposto, tendo em vista a 

concordância do Ministério Público (id. 14765647), defiro o pedido de 

comercialização de 15.125 (quinze mil, cento e vinte e cinco) sacas de 

soja, provenientes de contratos de arrendamento firmados pelo 

inventariado, mediante prestação de contas da venda (juntadas das notas 

fiscais) e depósito da cota parte devida aos herdeiros menores na Conta 

de Depósitos Judiciais do TJMT, vinculada a este processo, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena do inventariante incidir no crime de 

descumprimento de ordem judicial. Defiro o levantamento do valor mensal 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para custeio das despesas dos menores 

Renan e Renato, herdeiros por representação de Renato Rodrigues, que 

somente será possível após o depósito judicial de sua quota parte da 

venda das sacas de soja. Intime-se o inventariante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, instrua o processo com as certidões negativas dos 

Municípios de Acorizal e Diamantino. Promova-se as pesquisas nos 
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sistemas BACENJUD e RENAJUD, conforme determinado na decisão 

proferida com id. 15128232. Após, intime-se o inventariante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente as últimas declarações, nas quais 

deverá incluído as sacas de soja com o respectivo valor da sua 

comercialização e os dados obtidos pelos sistemas referidos no parágrafo 

anterior que ainda não constem nas primeiras declarações, bem como, 

apresente o esboço de partilha. Feito isso, dê-se vista à Fazenda Pública 

Estadual e ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.10.2018 Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032417-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA NEVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032417-53.2018.8.11.0041. Vistos. Tatiana Neves de Sousa, 

devidamente qualificada nos autos, aforou pedido de Alvará Judicial para 

o fim de levantamento e saque de valores depositados na conta vinculada 

do FGTS, bem como, conta poupança, mantida junto à Caixa Econômica 

Federal, da titularidade de Maria de Lourdes Neves de Sousa, falecida 

24.11.2016, sob os fundamentos lançados na inicial. O processo foi 

distribuído ao Juizado Especial Federal desta capital, e a juíza declinou 

competência para a Justiça Estadual desta Comarca, e o processo foi 

distribuído a esta Vara. É o relatório. D E C I D O. A inicial veio instruída 

com fotocópias de documentos pessoais da requerente, certidão de óbito 

da de cujus e certidão de casamento, informando que ela era separada 

judicialmente, além de comprovante de que o inventário foi realizado 

administrativamente perante o Tabelião de Notas. Pela análise dos 

documentos carreados aos autos, é possível concluir que a requerente 

tem legitimidade para formular o pedido declinado nesta ação, visto ser 

única herdeira. Assim, estando preenchidos os requisitos legais exigidos 

para a espécie, defiro o pedido de alvará formulado na inicial, para 

autorizar o saque dos valores porventura creditados, perante a Caixa 

Econômica Federal, da titularidade de Maria de Lourdes Neves de Sousa. 

Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o alvará, nele 

transcrevendo esta sentença integralmente, ou juntando fotocópia. Após 

arquive-se, com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 

19 de outubro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1032727-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDWIGES MARIA PINTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDWIGES MARIA PINTO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032727-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDWIGES MARIA PINTO DA 

CRUZ Vistos. Edwiges Maria Pinto aforou pedido de Alvará Judicial para o 

fim de sacar saldo decorrente de restituição de Imposto de Renda, que 

está depositado perante a Receita Federal, do ex-beneficiário Luiz 

Mamedes Magalhães, em razão do falecimento deste, ocorrido em 

29.05.2016, conforme atestado de óbito de fl. 15647329, cuja inicial, 

atendeu aos requisitos legais. É o breve relatório. D E C I D O. Os 

documentos aportados aos autos comprovam que a requerente possui 

legitimidade para formular o presente pedido. Observa-se que a união 

estável entre a requerente e o de cujus foi reconhecida pelo juízo da 4ª 

Vara de Família desta Comarca, além disso, ele não deixou filhos, nem 

bens a inventariar. Ante o exposto, estando satisfeitas as exigências 

legais, dispensada a manifestação do Ministério Público, julgo procedente 

o pedido de alvará formulado na inicial. Em consequência, com fulcro no 

art. 1º da Lei nº 6.858/80, autorizo o levantamento e saque da totalidade 

do valor creditado perante a Receita Federal, acrescido dos juros e 

correção monetária creditados até a data do saque. Transitada em julgado, 

certifique-se, expeça-se e após arquive-se com as baixas pertinentes. 

Justiça gratuita. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003418-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003418-27.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CELSO LOPES REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA LOPES Vistos. Celso Lopes propôs a presente Ação 

de Interdição em face de Maria Aparecida Lopes. Relatou que a requerida 

é sua mãe, e que a mesma é portadora de doença crônico degenerativa 

progressiva e irreversível (Alzheimer), enfermidade essa que a tornou 

dependente de terceiras pessoas na gerência de sua vida, motivo pelo 

qual se fez necessária a propositura da presente ação. Inicialmente, este 

Juízo deferiu a curatela provisória e designou audiência de entrevista, cujo 

termo está acostado na movimentação n. 6812544. Na movimentação n. 

12004990 foi determinada a realização de estudo psicossocial do caso, 

cujo relatório está acostado sob o n. 12631225. Na promoção lançada sob 

o n. 14549035, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido. É o 

relatório. D E C I D O. Extrai-se dos autos, que a requerida é portadora de 

Alzheimer e comprometimento na audição, está atualmente com 95 

(noventa e cinco) anos de idade, totalmente dependente de terceiros para 

prática das atividades diárias, considerada pelo médico que a examinou, 

como absolutamente incapaz, conforme pode ser visto no atestado médico 

acostado na movimentação n. 4805290. No relatório do estudo 

psicossocial acostado sob n. 12631225, constam as seguintes 

informações: “CONCLUSÃO PSICOLÓGICA: (...). A requerida possui 

diagnóstico de Mal de Alzheimer, o que a faz dependente de auxílio nas 

tarefas diárias, como por exemplo fazer sua higiene (banho), e 

alimentar-se. Devido à sua patologia, apresenta lapsos de memória, 

alternando esquecimento com as lembranças”. Desta sorte, analisando o 

conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de decretar a interdição da requerida, frente à inegável 

limitação psíquica, que a torna dependente de terceiras pessoas para a 

realização dos atos pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o 

exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o 

pedido. Por conseguinte, declaro que a requerida Maria Aparecida Lopes é 

relativamente incapaz, nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil, de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, motivo pelo qual nomeio-lhe 

como Curador definitivo, o senhor Celso Lopes. Por fim declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro 

Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028901-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Daniela Paes de Barros (ADVOGADO(A))

LIGIA CRISTINA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR COELHO CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1028901-59.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LIGIA CRISTINA CAMPOS 
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REQUERIDO: NAIR COELHO CAMPOS Vistos. Lígia Cristina Campos propôs 

a presente Ação de Interdição em face de Nair Coelho Campos. Relatou 

que a requerida é sua avó, e que a mesma é portadora de doença 

insuficiência vascular cerebral crônica seguida de demência e Mal de 

Alzheimer (CID: G30.1), enfermidade essa que a tornou dependente de 

terceiras pessoas na gerência de sua vida, motivo pelo qual se fez 

necessária a propositura da presente ação. Inicialmente, este Juízo 

deferiu a curatela provisória e designou audiência de entrevista, cujo 

termo está acostado na movimentação n. 10656324. Na movimentação n. 

12004962 foi determinada a realização de estudo psicossocial do caso, 

cujo relatório está acostado sob o n. 12571269. Na promoção lançada sob 

o n. 14551590, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido. É o 

relatório. D E C I D O. Extrai-se dos autos, que a requerida é portadora de 

doença insuficiência vascular cerebral crônica seguida de demência e Mal 

de Alzheimer, está atualmente com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, 

totalmente dependente de terceiros para prática das atividades diárias, 

conforme pode ser visto no atestado médico acostado na movimentação 

n. 9908251. No relatório do estudo psicossocial acostado sob n. 

12571269, constam as seguintes informações: “CONCLUSÃO 

PSICOLÓGICA: (...). Diante do Estudo Psicossocial constatamos que a 

requerida possui Alzheimer, segundo relato da requerente, em torno de 

dez anos, depende de terceiros para os cuidados especiais como higiene, 

alimentação, entre outros, ficando a maior parte do tempo no leito. No 

quesito tratamento, a requerida recebe uma equipe Multiprofissional na 

própria residência como: Clinico Geral, fisioterapeuta, enfermeiro. Estes 

profissionais fazem parte do Home Care, além disso, recebe tratamento 

medicamentoso. (...)”. Desta sorte, analisando o conjunto probatório 

acostado aos autos, não resta dúvida sobre a necessidade de decretar a 

interdição da requerida, frente à inegável limitação física e psíquica, que a 

torna dependente de terceiras pessoas para a realização dos atos 

pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o exposto, em consonância 

com o parecer Ministerial, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de Nair Coelho Campos, declarando-a relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 

4º, inciso III, do Código Civil, e nomeio como Curadora definitiva à 

requerida, a senhora Lígia Cristina Campos. Por fim declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro 

Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012980-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1012980-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DEBORA REGINA FERREIRA 

DE OLIVEIRA Vistos. Angelo Gabriel de Oliveira e Silva representado por 

sua genitora Debora Regina Ferreira de Oliveira, aforaram pedido de 

Alvará Judicial para o fim de levantamento e saque de numerário 

remanescente junto a Caixa Econômica Federal, da titularidade de Cristino 

Nunes de Oliveira e Silva, falecido em 24.01.2016, sob os fundamentos 

lançados na inicial. Determinada a emenda da inicial (id. 13761882), foi 

devidamente atendida pelo requerente (id. 13789459). Determinada a 

expedição de ofício ao Banco, foi devidamente atendida pela Caixa 

Econômica Federal (id. 14791857). O Ministério manifestou pelo 

deferimento do pedido, mediante prestação de contas (id. 15739195). É o 

relatório. D E C I D O. Os documentos comprovam que o requerente tem 

legitimidade para realizar o presente pedido. Por outro lado, verifico que o 

de cujus deixou apenas um filho; logo, sendo o requerente seu filho, e o 

falecido casado com a sua genitora, não há outros concorrentes. Neste 

caso, verifica-se que o menor é único herdeiro do de cujus, que faleceu 

em 24.01.2016, e pelos relatos da inicial, informam que gozam de pouca 

condição econômica. Não obstante a manifestação do zeloso Promotor de 

Justiça, no sentido da genitora prestar contas, constata-se que os valores 

indicados são pequenos, e serão de suma importância para a manutenção 

dos requerentes. Compete aos pais representar e administrar os bens dos 

filhos menores, na defesa de sua assistência moral, material e 

educacional, inclusive contra terceiros ou os próprios pais, mas não há, 

expressamente, norma que autorize ao guardião a administração 

patrimonial, que, por força do disposto no art. 1.741 do Código Civil é 

prevista apenas para a figura do tutor – que sub-roga-se, ainda que 

limitadamente, nos direitos e deveres decorrentes do poder familiar 

previsto para os pais, a quem caberia, ordinariamente, administrar os bens 

dos filhos (Código Civil, art. 1.689). A preocupação e necessidade do 

requerente e da sua genitora, é receber o valor devido ao falecido, para a 

manutenção do próprio lar, de forma que nessa situação, considerando o 

inexpressivo valor, conforme se observa do extrato da Caixa Econômica 

Federal, dispenso prestação de contas. Sendo assim, acolho parcialmente 

o posicionamento do Ministério Público, quanto a prestação de contas. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 1º da Lei nº 6.858/80, defiro o pedido 

de expedição do alvará, para levantamento e saque da totalidade dos 

valores depositados, perante a Caixa Econômica Federal, em favor do 

requerente, sem necessidade de prestar contas. Em conseqüência, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. Justiça 

gratuita. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1037089-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR MARIA DA SILVA FONTES (REQUERENTE)

VITOR HUGO BENA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

WILSON CAMPOS JARDIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1037089-41.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DEVAIR MARIA DA SILVA 

FONTES, WILSON CAMPOS JARDIM Vistos. Devair Maria da Silva Fontes e 

Wilson Campos Jardim, aforaram pedido de Alvará Judicial para o fim de 

levantamento e saque de numerário remanescente junto ao Banco do 

Brasil, bem como a Caixa Econômica Federal e ao INSS (Instituto Nacional 

do Seguro Social), da titularidade de Deolinda da Silva Campos, falecida 

em 13.05.2017, sob os fundamentos lançados na inicial. O processo foi 

distribuído à 6ª Vara Cível desta capital, e a juíza declinou competência 

para uma das Varas Especializadas de Família, e o processo foi distribuído 

a esta Vara. Determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal e ao INSS, foram devidamente atendidas. É o relatório. 

D E C I D O. Pela análise dos documentos carreados aos autos, é possível 

concluir que os requerentes são os herdeiros legais do falecido, portanto, 

possuem legitimidade para formularem o pedido declinado nesta ação. Foi 

expedido ofício ao Banco do Brasil, Caixa Econômica e INSS, para informar 

a existência de crédito em nome do de cujus, entretanto, foi informada a 

existência de saldo apenas perante o Banco do Brasil. Assim, estando 

preenchidos os requisitos legais exigidos para a espécie, defiro o pedido 

de alvará formulado na inicial, para que os requerentes Devair Maria da 

Silva Fontes e Wilson Campos Jardim, possam efetuar o levantamento e 

saque dos valores creditados perante a instituição do Banco do Brasil, da 

titularidade da falecida Deolinda da Silva Campos, sem necessidade de 

prestar contas. Em conseqüência, declaro resolvido o mérito do processo, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o alvará, juntando 

fotocópia desta sentença, ou transcrevendo-a integralmente. Sem 

manifestação do Ministério Público, por não haver interesse de incapazes. 

Justiça gratuita. P. I. C.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1031369-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. S. (REQUERENTE)
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G. A. D. O. J. (ADVOGADO(A))

C. L. M. D. H. (ADVOGADO(A))

W. C. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. C. (REQUERIDO)

H. C. B. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1031369-59.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: $11,448.00 ESPÉCIE: [Revisão]->OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: Nome: LUCIANO BALDOINO DOS 

SANTOS Endereço: RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, 4100, - DE 

1092 A 1400 - LADO PAR, PARQUE GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-417 POLO PASSIVO: Nome: HEITOR CARVALHO BALDOINO 

SANTOS Endereço: RUA CATORZE, SN, QUADRA 16 LOTE 18, DOM 

BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-470 Nome: WANDREIA ALVES 

CARVALHO Endereço: RUA CATORZE, SN, QUADRA 16 LOTE 18, DOM 

BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-470 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, ACIMA QUALIFICADO para comparecer à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Instrução e Julgamento Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA 

FAMÍLIA CUIABÁ Data: 22/11/2018 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 

19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014296-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. M. D. O. (ADVOGADO(A))

P. S. D. O. (REQUERENTE)

T. T. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. O. (REQUERIDO)

E. M. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1014296-74.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [Alimentos, Fixação, Reconhecimento / 

Dissolução]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: PAULO SERGIO DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA PRESIDENTE HERMES DA FONSECA, 86, 

QUILOMBO, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-398 POLO 

PASSIVO: Nome: EVA MARQUES LOBATO Endereço: RUA TRÊS MIL E 

TREZENTOS, 2800, QUADRA 52 CASA 32, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-750 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificado, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA 

CUIABÁ Data: 29/11/2018 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 

19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022018-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. F. P. (ADVOGADO(A))

P. H. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1022018-62.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: $2,118,000.00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, Regime de Bens 

Entre os Cônjuges, Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: PAULO HENRIQUE DE SOUZA CASTRO Endereço: RUA DO CAFÉ, 

252, RESIDENCIAL BOSQUE DOS BURITIS, GOIÂNIA - GO - CEP: 

74471-150 POLO PASSIVO: Nome: ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS 

Endereço: RUA CORSINO AMARANTE, 1271, Apto 1301, DUQUE DE 

CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-390 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. COMPLEMENTO DE FINALIDADE: Recolher as 

custas judiciais pertinentes à diligência para citação do polo requerido, 

destarte, juntar os comprovantes nos autos. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 

11/12/2018 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 19 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016485-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. H. B. (AUTOR(A))

F. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. R. R. (ADVOGADO(A))

K. M. R. (RÉU)

A. L. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1016485-25.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: $11,448.00 ESPÉCIE: [Revisão]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ALAN GLAYDSON HONORI BARRA 

Endereço: RUA MURIAÉ, 230, DEMOCRATA, JUIZ DE FORA - MG - CEP: 

36035-250 POLO PASSIVO: Nome: KATIA MAIOLINO RIBEIRO Endereço: 

RUA TREZE DE JUNHO, Casa 35, Vila Inocência, CENTRO SUL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Instrução 

e Julgamento Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 

03/12/2018 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 19 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016485-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. H. B. (AUTOR(A))

F. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. R. R. (ADVOGADO(A))

K. M. R. (RÉU)

A. L. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1016485-25.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: $11,448.00 ESPÉCIE: [Revisão]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ALAN GLAYDSON HONORI BARRA 

Endereço: RUA MURIAÉ, 230, DEMOCRATA, JUIZ DE FORA - MG - CEP: 

36035-250 POLO PASSIVO: Nome: KATIA MAIOLINO RIBEIRO Endereço: 

RUA TREZE DE JUNHO, Casa 35, Vila Inocência, CENTRO SUL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, ACIMA QUALIFICADO para comparecer à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Instrução e Julgamento Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA 

FAMÍLIA CUIABÁ Data: 03/12/2018 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 

19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015846-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

IRAILDES LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015846-07.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Reportando-me a sentença acostada sob o Id 

n. 14137018, atenda-se o postulado pela Requerente, expedindo-se novo 

alvará judicial com as especificações constantes do Id n. 15981825, pág. 

2. Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo conforme determinado na 

sentença. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1042053 Nr: 42565-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 NOS TERMOS DOS ARTIGOS 431 e 432 da CNGC E DA ORDEM DE 

SERVIÇO 01/2007, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O 

ADVOGADO LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO, PARA DEVOLVER O 

PROCESSO QUE ENCONTRA-SE EM CARGA ALÉM DO PRAZO LEGAL, EM 
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24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES LEGAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 35119 Nr: 2178-16.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAD, SDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, HEBER AZIZ SABER - OAB:9.825/MT, 

LUANY DOMINGOS WAGNER ARAUJO - OAB:22.412

 Vistos, etc...

Verifica-se dos autos que não há como acolher o pedido de fls. 173/174, 

uma vez que a obrigação alimentar fixada por sentença só poderá ser 

revisada/extinta por meio de ação judicial própria a ser distribuída e não 

através de ação nos autos em que foi fixado os alimentos.

Dessa forma, determino o desentranhamento da petição e dos 

documentos de fls. 173/174, com as cautelas de estilo, certificando, sem 

renumerar, nos termos da CNGC, devendo eles ser entregues ao seu 

subscritor para as providências que entender cabíveis.

Após, retornem os autos ao arquivo com as devidas baixas e anotações.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 744595 Nr: 41651-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSDJ, CMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIDA CRISTINA FERNANDES 

DE JESUS NEVES - OAB:14498

 Vistos, etc...

Diante da divergência de valores apontados pela parte Exequente, com 

intuito de evitar maiores delongas no feito e para não haver dúvidas, 

acolho o pedido de fls. 636/636v, e determino novamente a remessa dos 

autos ao contador judicial, a fim de que seja apurado o valor exato do 

débito alimentar, devendo especificar e abater todos os pagamentos já 

realizados pelo Executado nestes autos, inclusive considerar o resumo de 

cálculo apresentado às fls. 637, com suas especificações, fazendo os 

apontamentos/descrições necessários, até mesmo especificar a parte 

líquida e ilíquida do quantum devido, se for o caso.

Em seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias, e, em seguida, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1109403 Nr: 14454-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGDSJ, PHDS, RDSA, JGDSN, RBDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) constata-se que o Douto Patrono da Autora juntou petição 

requerendo a redesignação desta audiência em razão da não intimação da 

Requerida Rafaeli Bezerra Dias de Souza. Em seguida foi proferido o 

seguinte despacho: Vistos, etc... Considerando a impossibilidade de 

realização da audiência de instrução e julgamento sem a intimação da 

Requerida, redesigno esta audiência para o dia 05/02/2019 às 16:00 

horas, saindo o douto Curador Especial do menor intimado. Intimem-se as 

partes pessoalmente se assitidas pela Defensoria, sendo representada 

por advogado intimem-se na pessoa do advogado, para comparecerem na 

audiencia designada acompanhadas das testemunhas a serem arroladas 

ou ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art.357 § 

4° CPC). A Requerida Rafaeli Bezerra Dias de Souza deve ser intimada em 

seu local de trabalho indicado as fls. 103. Observo, entretanto, de acordo 

com o art. 455 do novo CPC, ressalvada as hipóteses do § 4º incumbe ao 

advogado da parte interessada (se não for o caso de comparecimento 

independente de intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso 

de recebimento, a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da 

audiência designada, e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC). A 

eventual inércia do advogado no que se refere à intimação das 

testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se comprometido a levar à 

audiência, independentemente de intimação, importará na presunção de 

desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que 

intimada na forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer 

sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento. Nada mais havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o 

encerramento deste termo, que lido e achado conforme, vai devidamente 

assinado. Eu ____________ Mariana Kneip de Almeida Macedo, que o 

digitei e subscrevi. (Audiência encerrada às 16:40 horas) Defensor 

Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1159953 Nr: 35909-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GESNER LEONCIO GAHYVA, 

MARIA DE FATIMA GAHYVA DOS SANTOS, JULIO FREDERICO GAHYVA, 

MARIA ANTONIETA MARQUES GAHYVA, ANA EMILIA GAHYVA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO HADDAD FRANCO 

DALIA - OAB:8694 MT, SAMUEL FRANCO DÁLIA JR - OAB:OAB/MT 

1.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7699/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar sobre a certidão negativa de 

fls. 98, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1236998 Nr: 17210-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIS POLEZI - 

OAB:80348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:OAB/MT 17.147

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar o requerido do despacho a seguir: VISTOS, ETC. Tendo 

em vista as disposições do art. 485, §4º, do NCPC, manifeste-se o 

requerido objetivamente acerca da petição de fl. 48, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o seu silêncio importar na presunção de 

aquiescência à pretensão da autora. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 336423 Nr: 7301-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDOA, JAA, CAGDO, EFA, LCDOA, LMDOA, JAAF, 

PADOA, LMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIDOA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, PAULA 

ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA - OAB:10251, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:6608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o habilitante/credor, representada por sua advogada JUCILENTE 

VIEIRA DE SOUZA, AOB/MT n 7.236 para no prazo de15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 329775 Nr: 1892-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDENIR VIEIRA DE SOUZA, DIVINO EUTAQUIO 

BARBOSA, PEDRO TARCISIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MELO FORT - 

OAB:10.664-MT, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12.750/MT, 

GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GRAZIELLA AUXILIADORA 

RODRIGUES COUTIMJO CATHALAT - OAB:12.336/MT, JOSE RUBENS 

FALBOT - OAB:10.171, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12.716/MT, 

VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA A.RODRIGUES 

COUTINHO CATHALAT - OAB:

 Intimo o requerente na pessoa de sua advogada GRAZIELLA CATHALAT, 

OAB/MT. 12.336, para manifestar nos presentes autos no prazo de quinze 

dias, conforme decisão de fls. 1164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1252628 Nr: 21984-41.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORYNE MONTEIRO PILHALARME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO NEVES, RAFAEL 

LEONARDO JORDÃO PILHALARME, ANNA PAULA JORDÃO PILHALARME 

MABELINI, MARCIA ELIZA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar sobre a certidão negativa no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1103574 Nr: 11978-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCINA ELIZABETH MONTEIRO ROCHA, NIVEA 

CLARICE MONTEIRO ROCHA TURBINO, CELSO WILLIANS MONTEIRO 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BOB WILLIANS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para juntar aos autos cópias necessárias para 

expedição de formal, guia de expedição de formal e guia de recolhimento 

de autenticações, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1148702 Nr: 31113-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMMS, AMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 Intimo a exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca 

da certidão do senhor Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 379425 Nr: 15139-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AT, LCT, MJT, FAM, JDT, EDPT, JFT, EPT, CTT, DPT, JPT, 

GPT, EPT, ODCT, FPT, ATP, EDATT, RTG, FTDF, JPT, MPT, DPT, JCT, 

EDTDJT, NDATDC, STDA, EDJT, CATDS, JTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBATF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9.056/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Obviamente que, tratando-se de pessoa incapaz como é o caso dos 

autos o seu curador é a pessoa legalmente habilitada para administrar os 

bens/rendas do curatelado.Ademais, restou evidenciado nos autos os 

principais gastos do incapaz, que para se manter/sobreviver, além dos 

seus benefícios previdenciários, ainda, necessita de aproximadamente R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), mensais. Portanto, a fim de garantir tão 

somente os próprios interesses do Requerente incapaz é necessária à 

máxima cautela para que os valores auferidos sejam revertidos totalmente 

em seu favor, pelo que, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

392/394, acolho parcialmente os pedidos de fls. 338, a fim de que seja 

liberada a quantia mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), até o limite dos 

valores depositados nestes autos, para assistência e custeio dos gastos 

mensais do Requerente incapaz, em conta bancária de titularidade do Sr. 

Antônio Benedito Moreira (curador), nos termos indicados às fls. 390v, 

último parágrafo. Por causa do múnus da curatela exercida em relação ao 

interditado, deve obrigatoriamente o curador Sr. Antônio Benedito Moreira, 

a cada 90 (noventa) dias, a contar do primeiro recebimento dos valores 

aqui deferidos, prestar as devidas contas nestes autos com apresentação 

de notas fiscais ou recibos idôneos que demonstrem/comprovem a 

utilização dos valores em benefício do incapaz, sob pena de revogação e 

penalidades legais. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 172970 Nr: 21693-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKAS, PSAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Costa Lopes Adams - 

OAB:6.447/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, MARCOS AURELIO DA COSTA - OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:11.967

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a parte requerida para manifestar no prazo de 05 

(cinco)dias conforme fls. 567.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1018339-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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VALDELICE DE FATIMA ALVES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1018339-88.2017.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Observa-se dos autos que através da 

sentença proferida sob o Id n. 10805708 foi autorizado à 

Curadora/Requerente do Interditado Adão Leite Moreira, a proceder à 

venda do automóvel de propriedade deste por preço não inferior ao da 

avaliação realizada, bem como autorizada a aquisição de novo automóvel 

em favor do mesmo. Foi, ainda, autorizada a proceder a compra do imóvel 

pretendido nas condições e no preço citado. Ocorre que posteriormente, a 

Requerente aportou aos autos com petição, Id n. 12671278, informando 

que o negócio não logrou êxito, pois após aguardar a expedição do alvará 

verificou-se que o preço do imóvel tornou-se muito oneroso e 

desvantajoso, desmotivando a realização da compra do imóvel no 

condomínio indicado na petição inicial. Esclarece que devido a idade do 

Interditado, a entrada para o imóvel teria de ser em valor superior a R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), e um financiamento realizado nestas 

condições, as parcelas seriam onerosas, razão pela qual foi em busca de 

algo que pudesse cumprir com o objetivo almejado, mas que não 

comprometesse a renda. Diante disso, se dirigiu a uma agência bancária e 

constatou que um empréstimo consignado seria melhor, o qual se 

efetivaria no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 90 

parcelas de R$ 1.761,17 (um mil setecentos e sessenta e um reais e 

dezessete centavos). Ressalta que referido valor foi cobrado por um 

engenheiro para realizar a reforma total da residência onde o Interditado 

reside com a Requerente, incluindo tudo que é preciso para reforma e 

construção da casa. Diante disso, pede que se expeça alvará para que a 

Requerente realize o empréstimo consignado no valor indicado, para fins 

de reforma da residência. Intimada, a Requerente informou que não 

efetuou a compra e nem a venda do veículo conforme requerido, pois 

ainda não encontrou um negócio conforme as condições estabelecidas no 

alvará e nos autos, e nem adquiriu nenhum bem imóvel, motivo pelo qual 

não procedeu a prestação de contas, Id n. 13324255, e requereu a 

juntada do projeto arquitetônico, Id n. 13324295. Em seguida, apresentou 

nos autos documentação comprovando as condicões apresentadas para 

o empréstimo que deseja contrair, Id n. 14149123. O Ministério Público 

opinou pelo deferimento do pedido formulado, qual seja, a autorização 

para que a Requerente contraia o empréstimo pleiteado no valor apontado 

na simulação de crédito. Requereu, ainda, que a Requerente preste contas 

sobre a negociação em tela, demonstrando, inclusive, que o valor 

levantado junto à instituição bancária está sendo revertido para o fim a 

que se propõe, Id n. 15244975. Ante o acima noticiado e tratando-se de 

procedimento de jurisdição voluntária, inclusive por economia e celeridade 

processual, acolho o pedido e determino a expedição de novo alvará 

judicial autorizando a Curadora/Requerente do Interditado Adão Leite 

Moreira, a contrair o empréstimo pleiteado no valor apontado na simulação 

de crédito, R$ 60.000,00 (sessenta mil reis), Id n. 14149123. Fixo o prazo 

de 90 (noventa) dias para prestação de contas, mediante a apresentação 

da documentação do novo automóvel a ser adquirido e sobre a 

negociação a ser realizada em nome do Interditado, demonstrando, 

inclusive, que o valor levantado junto à instituição bancária está sendo 

revertido para o fim a que se propõe, sob as penas da lei. Ciência ao 

Ministério Público. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021516-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDUARDA GARCIA CINTRA DE PAULA (AUTOR(A))

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA (ADVOGADO(A))

FELIPE TERRA CYRINEU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CINTRA DE PAULA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 17/12/2018 ÀS 

15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 19 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033913-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA LARISSA DE SOUSA BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS BEZERRA DE SOUSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 18/12/2018 ÀS 

14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 19 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018889-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. D. C. M. (ADVOGADO(A))

S. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. C. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1018889-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SOYANE SUBTIL FIGUEIREDO 

REQUERIDO: ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR Visto, etc. 

Certifique-se quanto a realização de estudo psicossocial. Caso tenha sido 

realizado, reitero a realização de estudo psicossocial no prazo de 30 

(trinta) dias. Considerando o teor da petição de ID n.º 15952977 cancelo a 

audiência a ser realizada em 18.10.2018, às 14:30 horas e redesigno o ato 

para a data de __19__/__12__/2.018, às __17__:_45___ horas. Cite-se o 

requerido (ID N.º 15952977: Rua Seriema, Quadra 17, Casa 20, Bairro 

C.P.A., IV, CEP 78058 – 146, Cuiabá – MT), por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 
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§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2.018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035927-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEBASTIANA DOS SANTOS OAB - 046.506.101-09 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de agosto, setembro e outubro 

de 2.018, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se 

não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta o devedor 

que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, podendo, 

eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios da prática 

do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido juntada a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1015301-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE CLEMENTINA DA SILVA (REQUERENTE)

MIRALVA CLEMENTINA DA SILVA (REQUERENTE)

MARLENE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

LETICIA GABRIELLI BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILSON CLEMENTINO DA SILVA (REQUERIDO)

CLARA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1015301-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MIRALVA CLEMENTINA DA 

SILVA, MEIRE CLEMENTINA DA SILVA, MARLENE SEBASTIANA DA SILVA 

REQUERIDO: MILSON CLEMENTINO DA SILVA, CLARA MARGARIDA 

PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Defiro por hora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante a Srª. MIRALVA 

CLEMENTINA DA SILVA. Intime-se a Inventariante para providenciar: a) - 

recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de 

recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; 

b) – certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados; c) – Certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal em nome do falecido; As providências deverão se dar 

no prazo de 20 (vinte) dias. Determino a pesquisa INFOSEG com o fim de 

localizar o endereço do herdeiro MILSON CLEMENTINO DA SILVA. Ciência 

ao Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

19 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033865-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES GUIOMAR (REQUERENTE)

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da 

presente como mandado. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das formalidades legais. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1124318 Nr: 20576-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CHRISTINA JUNG, RENATA JUNG, ALEXANDRE 

JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOACHIM JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO XAVIER DE MORAES 

BICCA - OAB:195839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1187892 Nr: 578-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DORALICE MARIA MARTINS, 

ESPÓLIO DE ANTONIO MARTINS PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909519 Nr: 36580-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TDOV, SLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da exequente, para , em 05 

dias informar o endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 707131 Nr: 886-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACELI MONTEIRO RODRIGUES MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIEGO TAVARES MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O, NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - 

OAB:25070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.190/192.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 936442 Nr: 52803-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPRDS, RRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - UNIJURIS - OAB:7.590-B/MT, ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:6334-E, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830, 

UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 70/71 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 731259 Nr: 27376-69.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR JOSÉ SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ SIA FILHO, CRISTIANE DALLA 

BONA SIA, GABRIELA SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETTO - 

OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:OAB/MT 8.095, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:OAB/MT 10062, 

RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 731259

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS ajuizada por EDMAR 

JOSÉ SIA em face de GABRIELA SIA e EDMAR JOSÉ SIA FILHO.

As partes requerem a extinção do feito, ante o acordo extrajudicial 

realizado no Processo de código 27510 em trâmite perante a 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Tangará da Serra – MT. (fls. 1.203/1.212).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Revisão de Alimentos ajuizada por Edmar José Sia 

em face de Gabriela Sia e Edmar José Sia Filho.

As partes requerem a extinção do feito, ante o acordo extrajudicial 

realizado no Processo de código 27510 em trâmite perante a 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Tangará da Serra – MT. (fls. 1.203/1.212).

Em decorrência da perda do objeto julgo DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, 

com fulcro no inciso IV do art. 485 do NCPC, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Sem custas, pois concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita 

às partes.

 Diante do acordo realizado, as partes arcarão com as verbas honorárias 

dos seus respectivos advogados.

Transitado em julgado, arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e 

anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026752 Nr: 35207-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGHM, PSFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Teopilo da Cruz - 

OAB:OAB/MT 21.521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1026752

Informa a parte Exequente que o débito referente ao período de novembro 

de 2.015 a fevereiro de 2.016 (fls. 94/95 – verso) está quitado. (fls. 183, 

segundo parágrafo).

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2.015 A 

FEVEREIRO DE 2.016 (fls. 94/95 – verso e 183, segundo parágrafo), e 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução do Mérito, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Isento as partes das custas processuais bem como verba honorária, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Transitado em julgado, certifique-se.

O feito continuará tramitando em relação a execução do rito previsto no 

art. 528 do C.P.C.

Verifico que ao apresentar proposta de acordo em 07.08.2018 (fls. 

179/179 – verso) o Executado tomou ciência do teor da decisão que 

recebeu a petição inicial. (fls. 160/160 – verso).

Denota-se que a petição de fls. 183, onde a parte credora aguarda a 

manifestação do executado em relação ao cumprimento de sentença, fora 

protocolada em 31.07.2018.

 Desse modo, levando-se em consideração que a proposta de acordo fora 

realizada em 07.08.2018, isto é, em data posterior à petição de fls. 183, 

onde a parte credora aguarda a manifestação do executado em relação 

ao cumprimento de sentença, bem como o princípio da duração razoável 

do processo, entendo ser desnecessária nova intimação pessoal do 

devedor para que apresente justificativa.

Por consequência, tendo em vista que a Exequente nomeou advogado 

particular (fls. 185/186), intime-o para requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Havendo pedido de prisão, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026228 Nr: 34891-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GOUVEA ZARAMELLA, JOSÉ LUIZ 

ZARAMELLA, SERGIO AUGUSTO GOUVEA ZARAMELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ZARAMELLA, ESPOLIO DE 

NILCE GOUVEIA ZARAMELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, GUILHERME PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inventário

Autos n.º 1026228

Na decisão de fls. 230/232 – verso determinou-se que os valores 

constantes nos autos junto a Conta Única fiquem disponibilizados para 

quitação dos seguintes débitos trabalhistas:

1. Processo de Execução, N.º 889-47.2015.5.23.0006, em trâmite perante 

a 6.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, tendo como Exequente: Fabiana 

Torres de Lima Leroux e Executado: José Luiz Gouveaz Zaramella, no 

valor de R$ 221.683,05 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e oitenta e 

três reais e cinco centavos) (fls. 71/73);

2. Ao Processo de Execução, N.º 596-20.2014.5.23.0004, em trâmite 

perante a 4.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, tendo como Exequente: 

Janaina Rafaela de Souza e Executado: Nilce Gouveia Zaramella, no valor 

de R$ 25.727,33 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e 

três centavos). (fls. 78/80).

Verifico que: i) o Juízo da 6.ª Vara do Trabalho enviou boleto para que 

seja efetivado o disposto no item “1” (fls. 154 – verso); ii) ainda não há 

resposta ao ofício de fls. 233 (4.ª Vara do Trabalho); e, iii) que o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indeferiu o pedido de 

concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, 

Processo n.º 1011362 – 72.2018.8.11.0000. (fls. 181/182).

Desse modo:

i) Reitere-se o ofício de fls. 233;

ii) Aguarde-se o julgamento do mérito do Recurso de Agravo de 

Instrumento, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso poderá decidir de forma diversa do pedido liminar.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 901628 Nr: 31055-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 40/45 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1052170 Nr: 47495-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDFCA, FMDAN, GDFCA, BCMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFMDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB:17.120/MT, RODRIGO 

DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1052170.

Suspensão

 Determino que se oficie novamente a Conta Judicial, para que transfira os 

valores na forma determinada por este Juízo, alertando aos serventuários 

da Conta Judicial, para que prestem mais atenção, uma vez que existem 

duas contras vinculadas a este processo (contas 4722123465506 e 

1000122389244), conforme informação prestadas às fls.404/407, só foi 

verificado em uma conta, existindo saldos nas contas suficiente para 

cumprimento da transferência dos valores.

Determino ainda que seja realizada a transferência o mais rápido possível 

para não trazer prejuízo às partes credoras.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 741071 Nr: 37850-02.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAC, SRCDC, MARCJ, ALRC, KTRC, LCG, 

LTRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DA CRUZ - 

OAB:622/OAB/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 Vistos, etc.

Código n.º 741071

Considerando o teor da liminar concedida na Ação de Interdição, Processo 

n.º 16357 – 96.2018.8.19.0203, que deferiu a curatela provisória do 

Senhor Luiz Simões Ximenes ao Senhor Luiz Cesar Machado Ximenes (fls. 

737), proceda-se com as alterações junto ao Sistema Apolo e na capa dos 

autos, a fim de estabelecer no polo ativo: Luiz Simões Ximenes, 

representado por Luiz Cesar Machado Ximenes.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos para demais deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1082204 Nr: 2610-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RYTA DE CASSIA VALLE DO NASCIMENTO, IVANA 

APARECIDA BASTOS DO VALLE RONDON, RICARDO BASTOS DO VALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIOZAN FERNANDES PRADO 

JUNIOR - OAB:12.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1082204.

Defiro o requerimento da parte autora (fls. 124), determinando o 

levantamento da importância depositada, na forma pleiteada, devidamente 

corrigida, junto DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ-MT, certificando-se nos 

presentes autos.

Após, certifique-se quanto o transito em julgado, por fim arquive-se, 

procedendo-se com as devidas baixas e anotações.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1082204 Nr: 2610-73.2016.811.0041
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 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RYTA DE CASSIA VALLE DO NASCIMENTO, IVANA 

APARECIDA BASTOS DO VALLE RONDON, RICARDO BASTOS DO VALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIOZAN FERNANDES PRADO 

JUNIOR - OAB:12.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi expedido alvará de valor n.445098-1/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1067746 Nr: 54393-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE 

ALMEIDA FILHO, GISELE DE FÁTIMA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:58.816/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que se trata de interesse de menor, dê - se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 789583 Nr: 43598-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERBESON GOLÇALVES DE QUEIROZ, JOANA 

ALESSANDRA GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CEZARINA GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte inventariante na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1159559 Nr: 35749-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:14797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO CABRAL 

JUNIOR - OAB:19.760, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, PEDRO OLAVARRIA E 

SILVA - OAB:21.275

 Vistos, etc.

Autos n.º 1159559

Verifico que o pedido inicial foi feito com relação a regulamentação de 

direito de visitas e o exercício da guarda compartilhada, além de 

arbitramento de alimentos.

Referido processo tramitou perante a 1.ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, onde inicialmente a Juíza Titular daquela vara fixou alimentos 

provisórios no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente (fls. 22), tendo designada audiência de tentativa de conciliação.

O requerido pugnou para que se reconhecesse a conexão do feito com os 

autos que tramitavam perante a 5.ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões (fls. 33/34), juntando cópia da referida inicial, onde, também, 

pleiteava a regularização da guarda, visitas e arbitramento de pensão 

alimentícia. (fls. 42/52).

Diante do referido pleito reconheceu-se quanto a conexão das ações 

determinando-se a remessa do presente feito para tramitar em conexão 

com a ação mencionada pelo requerido.

 Conforme decisão de fls. 71 a ação mencionada pelo requerido fora 

extinta sem resolução do mérito e determinou-se a manutenção da 

audiência designada às fls. 22, bem como a realização de estudo 

psicossocial. No mesmo despacho designou-se também audiência para 

outra data, como audiência una.

 Realizada audiência a mesma foi suspensa para realização de diligência 

(fls. 93).

Para se evitar futuras alegações de nulidade por falta de concessão de 

prazo para defesa entendo por bem chamar o feito a ordem, saneando, 

para esclarecer primeiramente que a audiência de fls. 93 apesar de 

constar no termo, Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, assim 

como o mesmo no ato de sua designação (fls. 71); na realidade deve ser 

considerado como Audiência de tentativa de Conciliação.

Assim sendo, diante da peculiaridade do caso em que envolve interesse 

de menor converto o rito em ordinário, determinando a intimação da parte 

requerida, genitor, na pessoa de seu advogado, para que apresente 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido prazo certifique-se o Senhor Gestor e intime-se a parte Autora, 

na pessoa de seu advogado, para que, querendo, apresente impugnação.

Entretanto, mantenho as determinações de produção de provas de fls. 71e 

93, bem como a liminar proferida às fls. 94/96.

 Determino o Senhor Gestor que cumpra de forma urgente, observando os 

interesses da criança, a decisão de fls. 93, sob pena de responsabilidade 

funcional.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 923109 Nr: 45293-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVDB, YVDB, WMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Adriane Souza 

Clementino - OAB:8951, RAPHAEL FERNANDES FABRINE - UNIJURIS - 

OAB:6667-A, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801MT, 

TARCILA GRACIANI DE SOUZA - OAB:12005, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.198/202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1144987 Nr: 29619-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA VIEIRA DE MOURA - 

OAB:OAB-MT 16.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Diante da 

negativa de folhas 72 determino ao Senhor Escrivão que cumpra com as 

determinações de folhas 62.Após, conclusos. Ciente o Ministério Público. 

Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026228 Nr: 34891-19.2015.811.0041
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 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GOUVEA ZARAMELLA, JOSÉ LUIZ 

ZARAMELLA, SERGIO AUGUSTO GOUVEA ZARAMELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ZARAMELLA, ESPOLIO DE 

NILCE GOUVEIA ZARAMELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, GUILHERME PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1026228

Cumpra-se a decisão de fls. 283.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033913-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA LARISSA DE SOUSA BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS BEZERRA DE SOUSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1033913-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA LARISSA DE SOUSA 

BEZERRA RÉU: JOSIAS BEZERRA DE SOUSA Vistos, etc. Este processo, 

por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua 

o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Em análise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade da menor, aliado 

ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, arbitro alimento 

provisório no importe de 30% do salário mínimo, hoje equivalente a R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), tendo em vista 

que não existe nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

que deverão ser depositados em conta da genitora do menor na conta 

poupança nº 34779-9, agencia nº 2004-4, do Banco do Brasil, que serão 

devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) 

de cada mês. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia __18___/__12___/2018 às ___14___h___00__m. Cite-se 

o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030287-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. S. M. (EXEQUENTE)

R. C. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYN KETELLYN SOUZA TOLEDO OAB - 042.306.171-27 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA FONSECA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034144-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCIO PINTO DE BARROS (REQUERENTE)

MARILCE FATIMA DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1034144-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARILCE FATIMA DE SOUZA 

BARROS, MARCIO PINTO DE BARROS Vistos, etc. Trata-se de DIVÓRCIO 

DIRETO CONSENSUAL interposta por MARILCE FÁTIMA DE SOUZA 

BARROS e MARCIO PINTO DE BARROS. As partes formularam acordo. 

Requerem o julgamento procedente do pedido inicial, decretando – se o 

divórcio entre as partes. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de DIVÓRCIO 

DIRETO CONSENSUAL interposta por MARILCE FÁTIMA DE SOUZA 

BARROS e MARCIO PINTO DE BARROS. A ação pode e deve ser julgada 

de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, o qual está em 

conformidade com a nova redação do art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste modo, sem maiores 

delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do divórcio, pelas 

razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, sem prejuízo do 

direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido de 

Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a improcedência 

do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar suas vidas, 

tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. 

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado no Id.15794062, e DECRETO o divórcio do casal 

e declaro extinto o vínculo matrimonial, por sentença, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos extinguindo a presente com resolução do mérito, 

e, em consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo 

único da Lei 6.515/77, O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira: 

MARILCE FÁTIMA DE SOUZA CAMPOS. Expeça – se necessário à 

averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento de ID 

15794075, após o transito em julgado. Deixo de condenar em verba 

honorária, ante a inexistência de litígio. Após, certifique-se, e, 

posteriormente, arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

18 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021687-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. S. (REQUERENTE)

J. O. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021687-80.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15163951 - "(...) Em decorrência, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação formulado, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo 

diploma legal. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, 

todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade que ora 

concedo. Isento do pagamento de honorários, diante da não angularização 

processual. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 19 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008545-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. N. (REQUERENTE)

G. L. G. G. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008545-43.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15195935 - "Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas, despesas e honorários advocatícios, em 

decorrência da gratuidade concedida. Decorrido o prazo recursal, 

proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

19 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016038-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELY DE ARRUDA TOMAZ (REQUERENTE)

G. M. D. O. T. (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ANGELINA MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR DE OLIVEIRA TOMAZ (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016038-71.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15247830 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado no presente Inventário 

Negativo proposto por Angelina Moraes da Silva e outras. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Considerando a sucumbência das interessadas, condeno-as ao 

pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa sua 

exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida nos autos. 

Sem honorários por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. 

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante 

a adoção das formalidades de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008106-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ENEAS DE JESUS (AUTOR(A))

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MEDRADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008106-95.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15301613 - "(...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro 

no artigo 485, I, do mesmo estatuto processual. Condeno os interessados 

ao pagamento das custas e despesas processuais, a qual, todavia, 

permanecerá suspensa, em razão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita que ora concedo, tendo em vista que, embora a emenda da 

exordial, inclusive na qualificação dos interessados, não tenha sido 

efetivada, fora encartado ao processo cópia das CTPS dos mesmos, das 

quais se entrevê que, neste momento, fazem jus à concessão do 

benefício pretendido. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em 

seguida arquivando-se o processo." Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015920-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. R. (EXEQUENTE)

R. A. C. (ADVOGADO(A))

V. B. D. (EXEQUENTE)

D. F. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. D. S. (EXECUTADO)

W. N. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015920-95.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16019322. 

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1026339-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. G. M. (REQUERENTE)

D. E. G. M. (REQUERENTE)

LARISSA FERNANDA MOMBELI (REQUERENTE)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY (ADVOGADO(A))

ROSILEI VIDAL GRIEBEL MOMBELI (REQUERENTE)

GUSTAVO VINICIUS MOMBELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO MOMBELI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026339-43.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a Inventariante a fim de, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

colacionar aos autos as certidões de dívida atualizadas das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal (expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT) em nome do falecido, 

bem como o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD, e certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de 
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Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do 

CNJ. Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1029698-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. F. (REQUERENTE)

W. C. J. (ADVOGADO(A))

K. N. F. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029698-98.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15262585 - "(...) Por conseguinte, verifico que os interessados, não 

pleitearam os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, 

não acostou ao feito o comprovante de pagamento das custas e 

despesas judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado o seu 

recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. Decorrido o aludido 

interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, 

conclusos." Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014631-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (AUTOR(A))

K. A. D. A. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014631-93.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15956983, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 18/12/2018, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032888-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. L. (ADVOGADO(A))

L. R. S. M. (AUTOR(A))

M. A. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032888-69.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15735032, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

18/12/2018, às 15:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 917685 Nr: 41860-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMLDS, CMDS, GLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO DO SUL - OAB:COXIM, MARDEM ETANAELLA RIBEIRO 

OLIVEIRA - OAB:20.556/MS, ROSANA SIQUEIRA BERTUCCI - 

OAB:219.110/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a informação de fl. 161, de que na Precatória de fl. 143 restou 

designada audiência para o dia 20/11/2018, às 15:00h, impulsiono os 

autos para intimar as partes autora (Defensoria) e requerida (DJE), acerca 

da referida informação.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021206-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO BISPO DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

VICENTE MIGUEL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1021206-88.2016.8.11.0041. AUTOR(A): VICENTE MIGUEL DA SILVA, 

CELESTINO BISPO DE SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008397-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CARVALHO (IMPETRANTE)

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "Vistos 

etc. Considerando a informação de que o impetrado descumpriu a liminar 

deferida e confirmada na sentença, determino a intimação pessoal do 

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas cumprir o comando judicial de id. 

12159005, sob pena de responsabilização criminal. Consigne-se no 

mandado que responderá por improbidade administrativa o agente que 

tiver dado causa à inadimplência. Acostado o mandato aos autos, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas 

homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. " 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033933-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

LEIDEJANE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

do despacho proferido nos autos do processo em epígrafe, em trâmite 

nesta vara especializada, abaixo transcrita: DESPACHO: "Inicialmente 

defiro os benefícios da AJG, pleiteados na exordial. Considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, infere-se 

imprescindível a realização de perícia médica para aferição da(s) 

moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s). Para tanto, 

NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser 

encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 

2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 

99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. DESIGNO para o dia 20.12.2018 às 12:40 horas a realização 

da perícia nas dependências do consultório do perito supra mencionado, 

devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação 

para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ). Nos termos do 

artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir 

a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais[1]) os 

honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo judicial. 

Aportado o laudo aos autos, cite-se a parte requerida para contestar a 

ação no prazo de 15 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), prazo em 

que a autarquia também deverá se manifestar quanto à perícia realizada e 

juntar ao feito cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 1°, II e IV, da 

Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 

CPC). Alfim, tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035840-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

WANDER MARTINS BERNARDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Gestão Sistêmica da Secretaria de Estado de Ciência 

e Tecnologia - SECITEC/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Assim, 

entendendo que foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, defiro a liminar pleiteada nesta ação mandamental, para 

determinar que o impetrado, se abstenha de exigir a regularidade fiscal 

como condição para o pagamento pelos serviços prestados pela 

requerente, mormente ao Instrumento Contratual nº 275/2010/00/00. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035953-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALEXANDRE MERCADO DA SILVA (IMPETRANTE)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: " Vistos etc. 

Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na 

forma apresentada na peça de ingresso, mormente a divergência entre o 

proprietário do bem descrito no documento e o indicado na exordial, 

determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal aspecto da 

controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036050-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO (ADVOGADO(A))

FLAVIO MULLER (ADVOGADO(A))

VIRGIANI SARDI LOPES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: Vistos, etc. Considerando 

a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na forma 

apresentada na peça de ingresso, mormente pleito de natureza 

declaratório em ação mandamental, determino que a parte autora seja 

intimada para esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034523-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO MARINHO DE ARAUJO (AUTOR(A))

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: Vistos etc. Em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem nos autos, 

especialmente acerca do laudo pericial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035854-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA VIEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: "Vistos etc. Inicialmente 

defiro os benefícios da AJG, pleiteados na exordial. A tutela de urgência 

foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” (grifamos). Conquanto, conjecturo que não é caso de 

deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos 

de convicção apresentados no presente momento processual pelo 

requerente não demonstra a probabilidade do direito, especialmente, 

porque os laudos apresentados que em tese comprovam a incapacidade 

foram produzidos de forma unilateral, sem o devido contraditório. Com 

efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos presentes 

autos, infere-se imprescindível a realização de perícia médica para 

aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s). 

Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Para 

tanto, NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

podendo ser encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de 

Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - 

MT, Tel.: 99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. DESIGNO para o dia 20.12.2018 às 12:40 horas a 

realização da perícia nas dependências do consultório do perito supra 

mencionado, devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a 

intimação para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ). Nos termos do 

artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir 

a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais[1]) os 

honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo judicial. 

Aportado o laudo aos autos, cite-se a parte requerida para contestar a 

ação no prazo de 15 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), prazo em 

que a autarquia também deverá se manifestar quanto à perícia realizada e 

juntar ao feito cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 1°, II e IV, da 

Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 

CPC). Alfim, tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035883-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Diogo Galvan (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite 

nesta vara especializada, abaixo transcrita: SENTENÇA: "..Com essas 

considerações, DENEGO o mandado de segurança com fulcro no § 5º do 

artigo 6º da lei 12016/09, via de consequência extingo os autos sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI do Codex Adjetivo 

Civil. Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C." OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023110-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACK IZUMI OKADA (ADVOGADO(A))

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: Vistos etc. Aguarde-se o 

julgamento do agravo de instrumento interposto, bem como, eventual 

apresentação de contestação e/ou seu decurso do prazo. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 341942 Nr: 12304-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZÁRO MACHADO DE SOUZA JUNIOR, LUCIMAR 

ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11034-B, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 341942 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que a sentença prolatada na 

espécie (fls. 117/124), determinou que o montante devido fosse apurado 

em liquidação de sentença, ratificada em Superior Instância (fls. 231/234).

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1027737 Nr: 35687-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA SANTIAGO JORTE, HORMIZIO CANDIDO DE 

OLIVEIRA, IVANY MARQUES DE JESUS, JULIETA BENEDITA BORGES 

POZZETTI, INES COELHO DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUSA, 

ROBERTA CAMILO DE ARAUJO, ROZILDA NUNES DE SIQUEIRA, 

OTALINDO JACOB MALHEIROS, MARIA GONÇALVEZ DE ALMEIDA 

PRADO FERREIRA, UYRE BARROS DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Autos n.º 1027737 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045653 Nr: 44210-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSANA ARRUDA MIGUEL AHY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1045653 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a sentença prolatada nos embargos à execução, 

consoante cópia encartada às fls. 82/83v, DETERMINO a expedição do 

competente RPV de acordo com o Provimento nº 11/2017-CM.

Após, nada sendo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1022651 Nr: 33238-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS AKERLEY, JOSE DE CAMPOS FIGUEIREDO, LUZIA 

DOMINGAS DOS SANTOS BARROS, PEDRO FERREIRA DE AMORIM, 

LUCILO MANOEL DE SOUZA, ELOY MARCELINO DA SILVA, JOSE 

NORIVALDO DE LIMA, SUELY LEITE PEREIRA, OZAIR FONSECA DE 

OLIVEIRA HOSPICIO, JOSE CARLOS FONSECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Autos n.º 1022651 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 887035 Nr: 21263-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS, OLAIR FRANCISCO 

BARLETTA, ROSANGELA DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650 - B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832839 Nr: 38403-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DIVINA SANTANA, JOANA RODRIGUES DE 

ALMEIDA, LEDA MARIA SÉRGIO RONDON, LEA MARIA RODRIGUES DA 

SILVA CAMPOS, LEONI SANTOS GOMES, LAURINDA LIMA DE SOUZA, 

MARLUCE ALVES E SILVA, LEONOR DA COSTA CAMPOS, LUIS CARLOS 
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DA COSTA, LEONEIDA SARAVY MAIDANA, MARGARIDA RIBEIRO DE 

FARIA ZANUZZO, LUZINETE ALMERINA DE SIQUEIRA ABREU, MAGDA 

APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS, MIGUELINA DA COSTA CAMPOS 

DORNELES, MARILCE DA COSTA CAMPOS RODRIGUES, MONALIZA DA 

SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT, SAULO NIEDERLE PEREIRA - 

OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 411172 Nr: 1424-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MACHADO BRITO, JOANA MURTA BRANDÃO 

DA SILVA, JOANITA JACOBINA CRUZ LONGO, JOANICE CATARINA DE 

LIMA, JOANA ROSA OLIVEIRA FARINAZZO, JOANA RODRIGUES LOPES, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, JOÃO CARLOS DOS SANTOS, JOÃO BATISTA NECHELE, 

JOÃO DARCY DE SOUSA CANALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 411172 – Cumprimento de sentença

Vistos, etc.

Tendo em vista a informação retro, intimem-se os credores para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 839182 Nr: 43712-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DIAS DA LUZ FIGUEIREDO DUARTE, ANTONIETA 

AUXILIADORA DE QUEIROZ SILVA, ENIR SANTANA CUNHA, BORINEI 

BRUNO DE FIGUEIREDO, BENEDITO JOSE DA SILVA, FLORIANA MARIA DE 

FIGUEIREDO, LEONIA MARGARIDA PINHEIRO, MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA CORREA, MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO, MARY 

BENEDITA DE ARRUDA, LUCILENE ANJOS SILVA QUEIROZ, MARIA JOSE 

GUIMARÃES SANTOS, MARIA FERREIRA DA COSTA, MARIDES PINTO 

FIGUEIREDO, SILVIA CÉLIA ROSA, ROSA HELENA DA SILVA VIEIRA, 

NECY DE AMORIM COSTA, ROSIMAR LUCIA DE LARA PINTO MOSQUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 894005 Nr: 25897-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARINHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 894005 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que a sentença prolatada na 

espécie (fls. 40/45), determinou que o montante devido fosse apurado em 

liquidação de sentença, ratificada, neste ponto, em Superior Instância (fls. 

97/102).

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 852731 Nr: 55509-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA JOSEFA RIBEIRO ARAUJO, APARECIDA 

SANDRA COELHO MANCUSO, BENEDITO PINTO DE ARRUDA, APARECIDA 

STEFANI ROCHA, CELINA DA SILVA LIMA, CATHIA MARIA COELHO 

CARVALHO, MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO, EVANIL JOSEFA DA 

SILVA, MARIA STEFANI ROCHA, ELIZETH BAPTISTA TESSINARI, 

CLEUSELI RANGEL ORTIZ, IZABEL PEREIRA LESSA, MARIA ANTONIETA 

CARVALHO SABINO, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES, MARISA 

GONÇALVES DA SILVA COSTA, ORIVALDO RAMOS COSTA, PEDRO 

DOLORES DE ASSUNÇÃO, REINALDA CARNEIRO GUIMARÃES DE LIMA, 

SHEILA MARA CARVALHO ALBUQUERQUE, VITORINA DA COSTA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 852731 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.
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Considerando transcurso do prazo postulado à fl. 328, intimem-se os 

exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem interesse no 

prosseguimento do feito, devendo requerer o que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1266329 Nr: 26462-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARIA DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450561 Nr: 23085-60.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON ANICETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS - OAB:11.197/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10.854-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - OAB:10591

 Ante o exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC apenas para determinar o 

pagamento do FGTS do período entre 01/01/2003 a 31/12/2004 e 

01/02/2005 a 31/12/2006. Para fins de atualização dos valores aplica-se: 

“até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E” (TEMA 905 do STJ - REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018).Isento de custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001.Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que deverão ser 

fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do 

CPC.As decisões ilíquidas contrárias aos interesses da Fazenda Pública 

estão sujeitas ao reexame necessário, por força do art. 496, I do Código 

de Processo Civil. Assim, havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

nossas homenagens.P. I. C.Cuiabá, 18 de outubro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824872 Nr: 30911-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGENINA LEITE DE ALMEIDA, ERENIL MEIRA DE ASSIS, 

INÁCIO DOS SANTOS, MARIA ROSALINA DA SILVA FIGUEIREDO, 

SEMIANA DA SILVA NASCIMENTO, SILEIDE APARECIDA MEIRA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT, SAULO NIEDERLE PEREIRA - 

OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, PROCURADORIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 824872 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 877532 Nr: 15140-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES ALVES MENDIETA, AURENY LEANDRO 

ALVES, DILMA BERNARDES BOTELHO TIVERON, CREUZA MARIA DE 

AMORIM BARROS, BERNADETH LUIZA DA SILVA E LIMA, DORANY DA 

CONCEIÇÃO SANTOS, ELIZEU MARQUES DE FARIAS, FRANCISCA 

PEDROSA DA SILVA, LEANI EVANGELISTA DE BOM JESUS, LENILCE 

FEITOSA DA SILVA, MARIA HELENA DA SILVA, RITA IVANIZE OLIVEIRA 

DE FIGUEIREDO, MARIA IRENE DA SILVA VILA, MARIA JOSÉ PEREIRA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Autos n.º 877532 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 873339 Nr: 12080-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 873339 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que a sentença prolatada na 

espécie (fls. 66/70), determinou que o montante devido fosse apurado em 

liquidação de sentença, ratificada, neste ponto, em Superior Instância (fls. 

121/127v).

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 982145 Nr: 15033-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 982145 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1056688 Nr: 49442-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA, OZENI MINERVINO, 

PAULO OLIVEIRA DE FREITAS, ROGÉRIO ASSIS CAMPOS, LUCAS 

OLIVEIRA MAGALHÃES, WAILSON ALESSANDRO MEDEIROS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Autos n.º 1056688 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1048408 Nr: 45683-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA PENHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1061817 Nr: 51796-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RONDON JUNIOR, MARCIO ALEXANDRE DA 

SILVA, RODOLFO AUGUSTO FERNANDES, REINALDO JORGE 

MAGALHÃES, RAYMI ATHAMUZ COSTA MOREIRA, SERGIO ALVES 

TORRES, UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Autos n.º 1061817 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1047382 Nr: 45092-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELIZE ASSUNÇÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 
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OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20736/B

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 998255 Nr: 22718-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLEY BERGSON GONÇALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Autos n.º 824872 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 905860 Nr: 34145-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCINEU DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Colhidos os depoimentos constantes nos termos em apartado, dou por 

finda a instrução processual e tendo em vista o requerimento encimado do 

autor, converto as alegações finais em memoriais, que deverão ser 

apresentados pelas partes no prazo sucessivo de 15 dias. Vindo aos 

autos tal manifestação dos litigantes, ou decorrido o prazo para tanto, o 

que deverá ser certificado pela serventia, conclusos. Saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 757408 Nr: 9587-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO DIAS PAULISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

- SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO - OAB:OAB/MT 9.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade Impetrada 

para os devidos fins.Sentença não sujeita ao reexame necessário, 

conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P. 

I. C.Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 920704 Nr: 43870-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERINDO DIAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDO 

GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para REVOGAR os efeitos do ato nº 6.018/2012 que 

resolveu cessar os efeitos da convocação dos militares da reserva 

remunerada para exercer atividade na guarda patrimonial e via de 

consequência, CONDENO o requerido a ressarcir o requerente dos 

proventos que deixou de auferir de 31/01/2012 à 15/05/2012, quando 

cessaria o prazo de 02 (dois) anos prorrogado, nos termos do art. 487, I, 

do mesmo Codex.Os valores a titulo de proventos deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, desde a redução administrativa, com a 

incidência dos índices da seguinte forma:1 - No que tange à correção 

monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento 

do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2 - Quanto aos 

juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 

1.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do §8º, 

do art. 85, do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 867718 Nr: 7722-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA VALERIA MAGALHÃES VALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - 

OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Condeno a parte 

autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 449 de 931



advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica 

suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da 

justiça.Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. 

I. C.Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1021085 Nr: 32469-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON PARREIRA DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Autos n.º 1021085 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Após, intime-se o ilustre representante do Ministério Público a se 

manifestar nos autos.

Com a manifestação volte-me conclusos, para saneamento ou sentença.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 799124 Nr: 5543-24.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEY AUGUSTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEM DE SOUZA CORRÊA ABREU, MUNICIPIO 

DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - 

OAB:15734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, TARGUS RIGON WESCA 

- OAB:7.530

 Impulsiono os autos para intimar o patrono da Requerida ELEM SOUZA 

CORRÊA ABREU, para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868768 Nr: 8585-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA SOBREIRA ARGUELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO 

CONCURSO DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 

487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade Impetrada para os 

devidos fins.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 725602 Nr: 21337-56.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR RIBEIRO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT, WEBBER 

RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para declarar a nulidade dos contratos temporários em 

voga e condenar o requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS 

compreendidos entre 01/01/2003 à 09/05/2011, parcelas estas a serem 

determinadas em fase de liquidação.

 Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09.

 Sem custas.

 Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, 

nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

 P.I.C.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 722722 Nr: 18277-75.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 726194 Nr: 21972-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY CATARINA CASTANHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 450 de 931



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA AP. M. FANAIA - 

OAB:10.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para declarar a nulidade dos contratos temporários em 

voga e condenar o requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS 

compreendidos entre 12/06/2000 à 09/05/2011, parcelas estas a serem 

determinadas em fase de liquidação.

 Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial)(1) desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09.

 Sem custas.

 Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, 

nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

 P.I.C.

 Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044241 Nr: 43562-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PULCHERIO MOURA 

- OAB:13144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065189 Nr: 53301-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051187 Nr: 47007-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364098 Nr: 1780-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:40.339/PR, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12.302-A/MT, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:5.478/MT, 

GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - OAB:10.847/MT, JOÃO BATISTA 

ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11.887-B/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043961 Nr: 43450-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON BENEDITO CAMARGO, MARGARIDA MARIA 

DE SOUZA, MARCIA MARIA KOVALESKI, MANOEL CLOTILDES DA 

COSTA, LEONOR SALES DA SILVA, JOSE PINTO DE CARVALHO, IVONE 

JORGINA DA SILVA SANTANA, ANTONIO RODRIGUES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061543 Nr: 51662-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES VITORIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851133 Nr: 54118-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA TERUEL MARTIM TIZO, LUZIA HELENA TROVO 

MARQUES DE SOUZA, MARCIA HELENA GONÇALVES LAROCCA, 

MARGARETH BENEDITA DE CAMPOS, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA 

NOGUEIRA REIS NETA, MARIA PACHECO CORREA, SONIA MARIA COSTA 

DE ANDRADE POZETI, NOEMI DOS SANTOS LARROQUE, MARIA VIEIRA 

DOS SANTOS, MARILZA DA COSTA ABREU, ROSA ALVES DE OLIVEIRA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854119 Nr: 56716-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA BLASQUES RINALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 858091 Nr: 77-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIMPIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006545-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021515-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CBC TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR somente para 

determinar à Autoridade Impetrada que enquadre a Impetrante no Regime 

de Apuração Normal, com apuração a cada operação ou prestação. 

Expeça-se mandado. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, 

I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032270-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RCO PRODUTOS GRAFICOS LTDA (IMPETRANTE)

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Com esses fundamentos, CONCEDO A LIMINAR para o fim de 

determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constantes 

no TAD n. 1137055-4. Expeça-se mandado, que deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032489-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

WALTER MESSIAS DA SILVA JUNIOR (IMPETRANTE)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA CIVIL (IMPETRADO)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DELEGADO PJC DIRETOR METROPOLITANO (IMPETRADO)

DIRETOR DA ACADEMIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

DIRETOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE EXECUÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL 

(IMPETRADO)

DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (IMPETRADO)

CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (IMPETRADO)

Delegado de Polícia Judiciária Civil Diretor do Interior (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 
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Tr ibu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Bandeirante, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028665-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

FERNANDA MARQUES NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR GERAL DO ISSQN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA DE CUIABA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034290-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDITORA GLOBO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desta forma, 

ausentes os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela pretendida, 

INDEFIRO A TUTELA ALMEJADA. Cite-se o Requerido para apresentar 

contestação. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035865-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS HENRIQUE SPAGNOL (ADVOGADO(A))

VALDECIR ROSSAFA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO:Vistos, etc. Não obstante 

os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in casu”, verifica-se 

imprescindível à manifestação do Impetrado para apreciação da liminar. 

Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar documentos. Vindo as 

informações, juntem-se e venham-me os autos conclusos para a 

apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033427-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MÁRIO RIBEIRO DE SÁ (ADVOGADO(A))

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Gestão - Municipio de Cuiaba (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Assim, 

notifique-se a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar informações e, querendo, juntar documentos. Vindo as 

informações, juntem-se e venham-me os autos conclusos para a 

apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035852-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRANTE)

JORGE DE MORAES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO:Posto isto, CONCEDO A 

LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do 

veículo descrito na inicial, placaOAX-7020, sem a necessidade do 

recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a 

ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais 

exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034060-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

ATACADAO S.A. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

SUPERITENDENTE DE ANALISE DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA PUBLICA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO:Por tais razões, CONCEDO 

A LIMINAR para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias 

da Impetrante – ATACADÃO S/A., constante nos Termos de Apreensão e 

Depósito nº. 1137000-8 1137027-6 e 1137017-9, 1137000-8, 1137027-6, 
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TAD 1137017-9ficando suspensa a exigibilidade dos créditos tributários 

constantes nos TADs acima mencionado; consignando-se ainda que, o 

Impetrado deverá abster-se de incluir a Parte Impetrante no Regime de 

Tratamento Tributário Diferenciado – contido na Resolução SEFAZ nº. 

007/2008. Expeça-se mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de 

Justiça plantonista, se necessário. Notifique-se a autoridade coatora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023389-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

MONIZ FIGUEIRA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 

- ME (IMPETRANTE)

JOSE ANTONIO PAROLIN (ADVOGADO(A))

M B DA SILVA PAROLIN EIRELI - ME (IMPETRANTE)

FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 

- ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPIO CUIABA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Ex 

positis, CONCEDO A LIMINAR, com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, para suspender qualquer medida punitiva em face das 

Impetrantes, que tenha como fundamento a RDC 52/2014 da ANVISA, 

autorizando a comercialização, sob prescrição médica, no modelo B2, os 

anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem a 

necessidade de registro. Expeça-se mandado. Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032911-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita:ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a 

ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ora vindicada. Cite-se para contestar. 

Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Obs.: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028330-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO POSSATTO (IMPETRANTE)

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Assim, atento às supramencionadas considerações e 

às especificidades da presente situação, JULGO AUSENTE O INTERESSE 

da Impetrante e, por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, conforme dicção do artigo 485, I, do CPC. Sem 

custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

arquivem-se os autos. Obs.: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º 

da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031287-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORUS CONSTRUTORA LTDA - ME (IMPETRANTE)

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: "... Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030855-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COSTA AMORIELO (IMPETRANTE)

gustavo farias saber (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO:Vistos, etc. Não obstante 

os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in casu”, verifica-se 

imprescindível à manifestação do Impetrado para apreciação da liminar. 

Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar documentos. Vindo as 

informações, juntem-se e venham-me os autos conclusos para a 

apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030841-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

CELSO RODRIGUES DE MAGALHAES (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 
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abaixo transcrita: Vistos, etc. Em atenção ao noticiado pela Parte 

Requerente, reitero que a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é 

um documento que a empresa deverá obrigatoriamente emitir, dado que 

esta é obrigada a informa à Previdência Social todos os acidentes de 

trabalho ocorridos com os seus empregados, sob pena de multa 

(conforme disposto nos Artigos 286 e 336 do Decreto 3.048/99). Ademais, 

se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador poderá 

efetivar a qualquer tempo o registro deste instrumento junto à Previdência 

Social, o que não exclui a possibilidade da aplicação da multa à empresa. 

Vale ressaltar que o INSS disponibiliza um aplicativo que permite o Registro 

da CAT de forma on-line, enquanto Nos casos em que não for possível o 

registro da CAT de forma on-line e para que a empresa não esteja sujeita 

a aplicação da multa por descumprimento de prazo, o registro da CAT 

poderá ser feito em uma das agências do INSS. Por fim, consigno que a 

competência da Justiça Estadual para julgar o INSS (autarquia federal) 

estreita-se à demanda oriunda de acidente de trabalho, o que, para a 

manutenção desta demanda neste juízo, imprescindível se torna 

documento comprobatório quanto ao fato originador do benefício (artigo 

129, inciso II, da Lei n. 8.213/91). Assim, proceda nova intimação do 

Requerente para que traga aos autos a Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos da decisão retro. Cumpra-se. Obs.: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028124-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS EMPREGADOS DO DEPTO EST DE TRANS EST MT 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO:Nestas considerações e 

diante da vedação legal, INDEFIRO a liminar almejada. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014842-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BITAR FILHO (IMPETRANTE)

FELIPE DA COSTA QUEIROZ (ADVOGADO(A))

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. Obs.: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009185-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS LOPES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORIA DE HABILITAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Vistos, etc. Não obstante 

os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in casu”, verifica-se 

imprescindível à manifestação do Impetrado para apreciação da liminar. 

Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar documentos. Vindo as 

informações, juntem-se e venham-me os autos conclusos para a 

apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029715-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ FERREIRA DA CUNHA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034044-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS (ADVOGADO(A))

WILSON CARLOS DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 
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para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo 

descrito na inicial, placa QBY-1920, sem a necessidade do recolhimento 

das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser 

apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e 

declaro nulas tão somente as multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá e 

Detran/MT. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001193-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Itamar Lima da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001850-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita:Isto posto, compulsando os autos, verifico que os 

argumentos trazidos pela Parte Embargante não refletem qualquer uma 

das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que a 

decisão em exame, não possui omissão em seu conteúdo discutido, 

contradição em sua fundamentação ou mesmo obscuridade. Desta forma, 

pela fundamentação supra, REJEITO os embargos declaratórios 

oferecidos contra a setença lançada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE 

(Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034218-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO (ADVOGADO(A))

M. ANTONIO DE MATOS EIRELI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO:Diante do exposto, 

CONCEDO A LIMINAR para determinar à Autoridade Impetrada que se 

abstenha de excluir a Impetrante no regime tributário do SIMPLES Nacional. 

Expeça-se mandado. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, 

da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se, por 

Oficial de Justiça Plantonista. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005510-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita:Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO os 

embargos declaratórios oferecidos contra a sentença lançada nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º 

da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016853-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REVELES CARVALHO (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015694-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010285-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M A BARROS - EPP (IMPETRANTE)

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000978-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035835-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Analisando os autos, verifico a ausência de 

condição da petição inicial, especificamente quanto ao artigo 320 do 

CPC/15 – A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação -, dado que se encontra juntada 

apenas e tão somente a petição inicial, de forma que se torna 

indispensável para a continuidade da presente demanda. Desta forma, 

intime-se o Impetrante para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de 

seu indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 

Intime-se. Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º 

da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965968 Nr: 7378-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORA LUCIA KAZIUK PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449935 Nr: 22691-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEZIA MARIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO - 

OAB:11.679, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756713 Nr: 8844-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE CARVALHO, REGINA LUCIA 

SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR 

- OAB:15138

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883007 Nr: 18547-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700009 Nr: 34633-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON HENRIQUE SANTO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836255 Nr: 41266-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH BENEDITA GOMES DE SOUZA, DILMA 

TEIXEIRA DA SILVA CUNHA, DULVALINA CONCEIÇÃO DA SILVA, ELISIA 

APARECIDA DIAS, ELIENE ALVES FERREIRA RAMOS, EVILASIO JOSE DE 

ARRUDA, GISELE MARTINS DA SILVA, GILSON XAVIER DOS SANTOS, 

IRENE BARTOLINA DA SILVA, GONÇALINA RODRIGUES DE SOUZA E 

SILVA, FATIMA KOVALSKI DA CRUZ, FÁTIMA AUXILIADORA LOPES, 

GENISE MARTINS DA SILVA, IRACEMA DE ARRUDA BARROS, EMÍLIA 
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APARECIDA TIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901443 Nr: 30912-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI HACK, LIGIA CAPPI MANZINI, MARIA DO HORTO 

SALLES TIELLET, LORIEGE PESSOA BITENCOURT, LAUDEMIR LUIZ ZART, 

MARIA IZETE DE OLIVEIRA, MARITZA MACIEL CASTRILLON MALDONADO, 

MARCOS FRANCISCO BORGES, MARCO AURÉLIO FONSECA, MARICÍLIA 

CONCEIÇÃO CARDOSO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944772 Nr: 57313-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES DE CASSIA FRANCO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859725 Nr: 1535-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA COSTA DE CARVALHO, CLAIDIR BERNAT 

LOPES, MARIA RIBEIRO VICENTE, DORACY GOMES NONATO, NADIR 

GARCIA PERLEZ, MARIA APARECIDA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1331454 Nr: 15914-71.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE REGULAÇAO DOS SERVIÇOS 

PUBLICOS DELEGADO DO ESTADO DO MATO GROSSO - AGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Face a decisão no recurso de Agravo de Instrumento suspendendo os 

efeitos da decisão agravada, intimem-se as partes para cumpri-la.

Expeça-se mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 838169 Nr: 42884-84.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, JAIRO DE 

CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI 

SUZUKI - OAB:9744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a solicitação para realização de carga formulada pelo advogado, 

encaminho os autos para Secretaria observando o disposto no art. 7°, inc. 

XIII, da Lei 8.906/94.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504783-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR DE SANTANA (AUTOR(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por 

DEVAIR DE SANTANA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença 

condenatória foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo 

o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela Requerente, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins 

de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da 

sentença como determinado em sentença, que para o presente caso, 

deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, 

CPC. Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003863-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ORIVALDO WALDOMIRO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante do petitório de emenda à inicial encartado ao ID. 

15129591, o qual requer exclusão de alguns pedidos feitos na exordial, 

intime-se o Requerido, com fulcro no art. 10, CPC, para que se manifeste, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001940-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZETE SPINOSA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR 

PROCESSO n. 1001940-18.2016.8.11.0041 Valor da causa: $21,214.93 

ESPÉCIE: [ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) 

POLO ATIVO: Nome: ELIZETE SPINOSA DA CUNHA Endereço: AVENIDA A, 

9, PARQUE NOVA ESPERANÇA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-570 POLO 

PASSIVO: Nome: Cuiaba Prefeitura Municipal Endereço: Praça Alencastro, 

158, 158, PRAÇA ALENCASTRO 158, Centro Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-906 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. s. CUIABÁ, 19 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035853-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALESKA APARECIDA DA SILVA (IMPETRANTE)

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TRABALHO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Poção, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034085-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 016.038.361-79 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Acolhida a justificativa de ID. 15822660. Tempestiva a 

contestação, intime-se a autora para, querendo, apresentar resposta à 

mesma, no prazo legal. Após, intimem-se as Partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando 

a sua necessidade, sob pena de indeferimento. Em seguida, vistas ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032575-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR TOLOTTI (IMPETRANTE)

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFIS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do 

impetrante para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

DECISÃO: "Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. A 

Secretaria deverá promover as alterações necessárias no sistema PJE 

para constar como valor da ação a quantia de R$ 51.438,10 (cinquenta e 

um mil quatrocentos e trinta e oito reais e dez centavos). Após, 

notifiquem-se as autoridades coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações que entenderem convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito" 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005536-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005515-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017717-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES A ESPECIFICAREM AS 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, NO PRAZO LEGAL, JUSTIFICANDO 

A SUA NECESSIDADE, SOB PENA DE INDEFERIMENTO. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029400-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DOS PRAZERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352796 Nr: 23636-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CARDOSO MENABÓ, RENATO VIEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO 

ESTADUAL), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA ROSA, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, DANIELLE BARROS GARCIA - OAB:9.599/MT, FABIANA 

PEREIRA CONAGIN - OAB:12598, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638/MT, PATRÍCIA CHAVES WEST - OAB:11698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT, ANA LIDIA SOUZA MARQUES - Proc. do Munícipio - 

OAB:3654/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - OAB:7.863/MT, WYLERSON 

VERANO DE A. SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420300 Nr: 6286-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN LIMA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO - SEFAZ, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES SANCHES - 

OAB:267745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - 

OAB:3035/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448241 Nr: 21828-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON RICALDES DA SILVA - 

OAB:8375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766726 Nr: 19497-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE 

PÚBLICA E CIDADANIA MORAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8.888/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803875 Nr: 10333-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817742 Nr: 24169-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR LOURIVAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053787 Nr: 48273-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DO CARMO ARAÚJO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452000 Nr: 24172-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAQUE BALDUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843410 Nr: 47332-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMY CORRÊA DE CAMPOS, GILCE COLMAN 

SOARES SCHOLZE, EDILZA BENEDITA DE ARRUDA, ELIANE FERRAREZ 

GUERRA, ELISA DA SILVA OLIVEIRA, ELZA SCHUCH DA SILVA, ELIZETE 

NUNES YAMAMOTO, HERMÍNIA MARIA MAZARELLI GOMES DE SOUZA, 

GONÇALINA GRACINA SOLEDADE CARVALHO, GLORIA MARIA DO 

ESPIRITO SANTO POUSO, IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO, ENEDINA 

MARIA DA SILVA, HELENA PEDROSA DO AMARAL NASCIMENTO, HILIDIL 

GONCALINA DA SILVA RIBEIRO, JOCIL MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA, 

KÁTIA GONÇALINA ALVES FIGUEIREDO, IZABEL DE CAMPOS FERREIRA, 

JOANIR LIMA DE SOUZA, JORGE ODAIR SALAS DA SILVA, ELZA INÊS 

FRAGA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859214 Nr: 1099-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNUBSON JEFFERSON PARREIRA, AGRICOLA 

BORGES BARROS, ANA MARIA DE SOUZA FARIA, CARLOS ANTONIO DE 

OLIVEIRA, CARIVALDO ALMEIDA DA SILVA, CELICE FERREIRA CAMARA, 

CREUSA GOMES EFIGENIO, DARILDA ABEL PEREIRA SILVA, EDER JUNIO 

LIBORIO, EUZENI PARREIRA DA SILVA, EVA RIBEIRO DA SILVA BATISTA, 

EVANI BUENO DOS SANTOS, EVANY DE JESUS BRITO RODRIGUES, 

FELICIANA ROSA FERREIRA, MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA, 

LINDAURA CHAPADENSE LIBERALESSO, FLORENTINA PEREIRA DE 

SOUSA, ILVANDA PAES DO NASCIMENTO LOPES, JOANIR GUIMARÃES 

REZENDE, JOAQUINA RIBEIRO DE SOUSA, JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, 

LÁZARA DARC PEREIRA LIMA OLIVEIRA, LUCEY LACERDA BANZONI, 

LUCIMAR CARDOSO DA SILVA, MAIBY DA SILVA SANTOS, MANOEL 

ALVES FLORENTINO, MANOEL JOÃO MILHOMEN MACIEL, MARIA 

APARECIDA LIMA DA LUZ, MARIA AUXILIADORA DE FREITAS LACERDA 

OLIVEIRA, MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOUSA, MARIO MACHADO 

NETO, MARLI MOTA SERRA, MARIA DE JESUS MOREIRA SILVA, MARIA 

JOSE ALVES SOARES, MARIA JULIA QUEIROZ ALVES, MARIA LIGIA 

NEGRO VALOES, MARIA LOÇANTA DE FREITAS, MARLENE MARIA 

JABLONSKI, NELBIA FERREIRA LIMA, ORLANDINA ROSA FERREIRA, 

ROSA JOSEPHINA BUZANINI DA SILVA, ROSILENE MENDES DE LIMA, 

RUTH GUNTHER MOREIRA, SINVAL CABRAL DE SOUSA JUNIOR, 

VILMONDES FLORENTINO DE RESENDE, ZILDA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEILY SILVA SANTOS - 

OAB:14.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865828 Nr: 6250-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA KELLEN BRAGUIN, JANIL RODRIGUES 

BARROSO, JOSE GOMES DE ALMEIDA, JURACI PEREIRA DE ARAUJO, 

EMILIANA EFIDIA DE FRANCA MORAIS, FABIANE B0NFIM DA SILVA, ANA 

MARIA PINTO DE MOURA, LEONIR JOSE ZARDO, MERCIA APARECIDA 

ROSMAN ZARDO, JOCILEIDE SANTIAGO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983826 Nr: 15770-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERI APARECIDA MORGAN, BENEDITA ADELAIDE DE 

SOUZA CONCEIÇÃO, DALILA DOS SANTOS DIAS, ILKA PRESELINA 

SANTOS, VERENICE HESPANHOL, EDIR ARANTES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 
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162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046949 Nr: 44846-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 406704 Nr: 38590-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITRIO RODRIGUES DA SILVA, IVA CARVALHO FRAGA, 

IVANE ALMEIDA DA COSTA, IVAN JOSE DOS SANTOS, IVANE 

APARECIDA BORGES DA FONSECA, IVANETE BERNARDINO BENTO, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, IVANIL DOS SANTOS DA SILVA, IVANI DAMASCENO PERES, 

IVANEY MARQUES DE OLIVEIRA, IVANIL LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO GOMES ANDRADE 

LIMA FILHO - PROC ESTADO - OAB:

 Proceda-se o sequestro via BACEN JUD junto às contas bancárias da 

autoridade pagadora.O Provimento nº 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de RPV no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso foi editado pelo Conselho da Magistratura em 

10/08/2017.Em seu art. 3º, o mencionado provimento assim prevê:Art. 3º 

O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo 

do Anexo II deste Provimento.Posto isto, para elucidar a questão levantada 

a cerca dos descontos e retenções, após o sequestro, encaminhem-se os 

documentos necessários para a elaboração do cálculo, conforme 

determinado no art. 3º, §1º do Provimento 11/2017.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 877286 Nr: 14996-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MAURO DE CASTRO THOMMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:13.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos às fls. 152/160, nos termos do 

art. 1023, § 2º c/c art. 183 do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 390074 Nr: 25886-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DAS DORES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Vistos, etc.

Tendo em vista a divergência de valores apresentada pelo Requerente e 

pelo Requerido no presente cumprimento de sentença, encaminhem-se os 

autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos de acordo com 

a sentença de fls. 133/137.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1030600 Nr: 37055-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CRISTINA DE LACERDA CINTRA BATISTA 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por RENATA 

CRISTINA DE LACERDA CINTRA BATISTA NASCIMENTO contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os autores para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 851052 Nr: 54044-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Vistos, etc.

 Em que pese o fato da manifestação da parte autora às fls. 187/213, o 

advogado deve atentar-se quanto ao procedimento adequado a ser 

adotado nesta fase de cumprimento de sentença.

Trata-se da necessidade de apuração da eventual defasagem 

remuneratória por meio de liquidação de sentença por arbitramento. Tal 

sistemática, para a execução, fora estipulada na sentença às fls. 
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97/100-v, mais especificamente no seguinte trecho, in verbis:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Neste contexto, e em sede de reexame necessário/apelação, o TJMT 

retificou em parte a sentença, contudo, manteve a sistemática da 

liquidação por arbitramento (fls. 173/180).

Portanto, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos 

termos do artigo 510 do CPC.

 Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Além disso, deve o Município de Cuiabá apresentar impugnação quanto à 

manifestação às fls. 185/186, referente aos honorários advocatícios, nos 

termos do art. 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 431094 Nr: 11537-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUILSON DE ARRUDA RAMOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JESUILSON DE 

ARRUDA RAMOS SANTANA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, impugnar o presente Cumprimento 

de Sentença no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 535 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 857683 Nr: 59912-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA, IRINEIA 

FRANCISCA DA SILVA, OACY GALDINO DELGADO, PAULA MARIA DE 

ALMEIDA MONTEIRO, JUCILDE FERREIRA DA CRUZ, SILVIA PEDROSA 

SANTIAGO, ANTÔNIA JOSELINA DE CARVALHO, LEONOR FREIRE DA 

SILVA, LILIAN GORETE FREIRE DA SILVA, LURDES ZELIA DE LIMA 

ALENCAR, MANOEL VITAL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por CELCITA 

ROSA PINHEIRO DA SILVA E OUTROS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 854765 Nr: 57286-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ANTONIA 

MARIA RODRIGUES contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 838721 Nr: 43306-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR JOSE BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por CLAUDEMIR 

JOSE BERNARDI contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 
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Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 457506 Nr: 27787-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GOMES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 Vistos, etc.

Tendo em vista a divergência de valores apresentada pelo Requerente e 

pelo Requerido no presente cumprimento de sentença, encaminhem-se os 

autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos de acordo com 

a sentença de fls. 141/144-v.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1027042 Nr: 35368-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 852333 Nr: 55147-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA DE ARRUDA, ELISANGELA CONCEIÇAO 

DA SILVA, EUNICE TEODORA DOS SANTOS, FATIMA APARECIDA 

FIGUEIREDO LIMA BORGES, FAUSTINO PEREIRA DE MELO, GEOWANO 

LUCK FRANCO DE MOURA, ISAIAS MARQUES DE OLIVEIRA, GERALDO 

DA COSTA TEIXEIRA, HILDA VERSALLI CARDOSO FERREIRA, IVONE 

MUTRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1039486 Nr: 41402-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EPIFANIA OLIVEIRA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos,

Tendo em vista a inercia das partes quanto a volta dos autos da 2ª 

instancia, remetam-se os mesmos ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 839088 Nr: 43619-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELINA ALVES TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

o petitório e documentos de fls. 276/334, requerendo o que entender de 

direito.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1027055 Nr: 35380-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Regina Souza Ramos 

- OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por MARIA ROSENIL 

JAIVONES DE NEIRA, arguindo a existência dos requisitos ensejadores 

dos mesmos.

Segundo o embargante, a sentença que julgou procedente o seu pedido 

contém ponto de omissão que necessita ser sanado.

 Intimada dos embargos, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 
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que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 876480 Nr: 14415-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARQUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT, LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - 

OAB:18477/B

 Tendo em vista o petitório e documentos de fls. 143/158 e a ausência de 

qualquer manifestação por parte dos Requeridos, intime-se a autora, por 

meio da Defensoria Pública, a manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre o pedido de bloqueio de valores feito pela HELP VIDA PRONTO 

SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ - LTDA, informando sobre o tratamento 

dispensando, bem como requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 844785 Nr: 48582-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO MARIANO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI - OAB:, 

CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da impugnação aos cálculos de fls. 61/66, intime-se o Exequente 

para que, querendo, manifeste-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 998090 Nr: 22639-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE - CUIABÁ 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALVES CORREA 

BERNARDI - OAB:15.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito 

líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à autoridade 

impetrada que adote todas as providências necessárias para realizar o 

procedimento denominado “Rádio Cirurgia”, bem como na continuidade do 

tratamento, tornando definitiva a liminar deferida.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por 

intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência 

com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, 

após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos 

encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da 

sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1027043 Nr: 35369-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA PAES AKERLEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 861738 Nr: 3101-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL CONCEIÇÃO DA SILVA, ROMAGAN LOPES 

COELHO, ROSA LORECI ELGERT, ROSA MARIA DE JESUS MOURA, 

ROSANE PEREIRA MENESES BARROS, ROSINETE TERESINHA PREUSS, 

SONIA MARIA COSTA DE ANDRADE POZETI, SHIRLEY EVARISTA MACIEL 

BILIO, SILVANO RAMOS DA SILVA, SÍLVIA ANITA PFEIFER, SONIA MARIA 

FERREIRA DA ROCHA, TEREZA LUCIA DA SILVA, TEREZINHA BESERRA 

RODRIGUES DA SILVA, ROZALIA DOS SANTOS MORAIS DE AGUIRRE, 

TERESINHA RIZZARDO CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença (fls. 519/526) promovido por 

RAQUEL CONCEIÇÃO DA SILVA e outros contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os autores para manifestação 
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em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 845593 Nr: 49266-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA MARIA DE CAMPOS PROVENZANO, LUID 

NOVACK, MARIA DE LOURDES GIRARDI, MARIA BERNADETE DE ARAÚJO 

NADAI ALBERTON, MARGARIDA FERREIRA DE ARRUDA, MARIA DE 

LOURDES NASCIMENTO, MARLENE DA COSTA BARROS, MARISA 

AUXILIADORA XAVIER DORILEO NEGRETTI, MARLY SANDRA GOMES DE 

SOUZA TEODORO, MARLUSA BENEDITA LIRA LIMA, MAURO ALVES DE 

SOUZA, PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR, PAULO CÉSAR FERNANDES 

DE SOUZA, RONILSON ARRUDA DE MORAES, VANDA LUCIA MARQUES 

AMORIM, ROSIMAR RAULINO NETO, SÉRGIO SATURNINO DA SILVA, 

SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ, SIRLEI PEREIRA DA SILVA PÉREZ 

PROSPERI, TERCI GONÇALVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença (fls. 388/399) promovido por 

LÚCIA MARIA DE CAMPOS PROVENZANO e outros contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os autores para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 956678 Nr: 3392-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Vistos, etc.

 Assim como determinou o despacho à fl. 369/369-v, intime-se a parte 

autora para manifestar-se acerca do que fora juntado pelo Município de 

Cuiabá às fls. 359/365-v, bem como o disposto às fls. 370/455, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 765902 Nr: 18641-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO CANDIDO DE ALMEIDA, MARIA LIDIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, etc.

Diante da manifestação às fls. 229/238, determino a suspensão do feito 

com a finalidade de intimar o Estado de Mato Grosso, mediante carga 

pessoal, para pronunciar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos dos artigos 689 e 690 c/c 183 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 819678 Nr: 25951-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA BARBOSA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Vistos, etc.

 Certifique-se quanto à tempestividade do recurso de apelação 

apresentado às fls. 162/169.

Intime-se o Apelado para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Apresentada as contrarrazões, certifique-se quanto a tempestividade das 

mesmas.

 Nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo.

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 730230 Nr: 26270-72.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST, PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

 Em análise dos autos, constato que a Defensoria Pública não assiste mais 

a parte autora (fl. 404), de modo que esta constituiu novo patrono (fls. 

406/408).

Assim sendo, intime-se novamente o Apelado para que apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato 

Grosso às fls. 392/401, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

1010, § 1º do CPC.

Apresentada as contrarrazões, certifique-se quanto a tempestividade das 

mesmas.

 Nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo.

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 314311 Nr: 19130-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA BENEDITA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Vistos, etc.

Preliminarmente, determino à Sra. Gestora, que providencie a troca da 

capa do volume 2 destes autos, visto a sua notória deterioração.

 Tendo em vista a divergência de valores apresentada pelo Requerente e 

pelo Requerido, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para a 

atualização dos cálculos de acordo com a sentença de fls. 194/196, com 

as alterações do reexame necessário/recurso de apelação (fls. 225/235).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 265171 Nr: 23012-30.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI RITA RINALDI DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JOSE VITOR C. GARGAGLIONE 

(PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Vistos, etc.

Acerca da manifestação do Estado à fl. 278/278-v, intime-se a parte 

autora para pronunciar-se nos autos, bem como requerer o que entender 

por direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1036147 Nr: 39663-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA HAENISCH PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Nascimento de Oliveira 

- OAB:, Allison Akerley da Silva - OAB:

 Vistos, etc.

 Em que pese o fato da manifestação da parte autora às fls. 316/367, o 

advogado deve atentar-se quanto ao procedimento adequado a ser 

adotado nesta fase de cumprimento de sentença, bem como o próprio 

enfatizou em trechos de seu petitório.

Trata-se da necessidade de apuração da eventual defasagem 

remuneratória por meio de liquidação de sentença por arbitramento. Tal 

sistemática, para a execução, fora estipulada na sentença às fls. 

97/100-v, mais especificamente no seguinte trecho, in verbis:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Neste contexto, e em sede de reexame necessário, o TJMT retificou em 

parte a sentença, contudo, manteve a sistemática da liquidação por 

arbitramento (fls. 305/312-V).

Portanto, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos 

termos do artigo 510 do CPC.

 Além disso, o Município de Cuiabá deve apresentar impugnação quanto ao 

pleito do advogado referente aos honorários advocatícios, nos termos do 

art. 535 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1061047 Nr: 51450-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BOMDESPACHO DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Vistos, etc.

Cumpra-se INCONTINENTI o determinado à fl. 148/148-v.

Saliento que na oportunidade de sua manifestação, a parte autora deverá 

pronunciar-se acerca do relatado pelo Município de Cuiabá às fls. 149/167, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 869861 Nr: 9436-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILZA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:, EDILSON ROSENDO DA SILVA - PROC 

DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Vistos, etc.

Diante da manifestação às fls. 216/270, determino a suspensão do feito 

com a finalidade de intimar o Município de Cuiabá, mediante carga pessoal, 

para pronunciar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes dos 

artigos 689 e 690 c/c 183 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 964629 Nr: 6789-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER CARDOSO DE FARIAS, JEAN FLÁVIO OLIVEIRA 

COSTA, WESLEY JOSÉ DOS SANTOS, MARCELO NEVES CABRAL, 

RAMÃO GERALDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Presentes as contrarrazões, nos moldes do artigo 1.010, §3º do CPC, 

nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo.

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1053916 Nr: 48304-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGINA BAREIRO PAREDE, MARIA ALEXANDRINA 

DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVARES, MARIA RODRIGUES DOS 

SANTOS, UMBELINA GUIMARAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PAIVA FONSECA - 

OAB:18635/O, FELIPE AUGUSTO FÁVERO ZERWES - OAB:21.534/MT, 

FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - OAB:24.579, RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por GEORGINA 

BAREIRO PAREDE E OUTROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 879536 Nr: 16522-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIVAN FARIAS ASSAD, JAMIL DORILEO DE AMORIM, 

RONALDO DA COSTA MARQUES, JOSE CARLOS DE SOUZA SENA, 

VERA LUCIA LOPES VIEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARITZA COSTA SANTOS 

GRIGGI BORRALHO - OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ALDIVAN 

FARIAS ASSAD e outros contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração dos 

Requerentes, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos 

termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os autores para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865820 Nr: 6243-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO GALLIO, MANOEL PAIXÃO PEREIRA, 

MERCEDES FERREIRA DE SOUZA, VALDECINA PEREIRA DOS SANTOS 

ARAÚJO, MARIA LEIDE SILVA DAMASCENO, ELIETE SANTOS DA SILVA, 

MARIA MERCEDES CURVO, EURAYDE OLIVEIRA, MARTA CLARI FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, etc.

 Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para impugnar a manifestação de 

fls. 396/402, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 957318 Nr: 3723-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE MARTA POLETTO MEZZOMO, ELSON 

PINHEIRO GREGORIO, FLORISVALDO NONATO DA SILVA, ETEVALDO DE 

SOUZA AGUIAR, FLORACY DO CARMO COELHO EREGIPE, FABIO 

FERNANDES LEITE, GILMAR SERAFIM DE OLIVEIRA, ILENICE MARIA DA 

VEIGA, GIULIANO MONTEIRO RIBEIRO, GENOZIRA SANTOS PÁDUA 

COSTA, GIVANILDO DE SOUZA BENEVIDES, HENRIQUE SILVA DE 

FREITAS, HUELITA LAURA NOGUEIRA DE SOUZA FREITAS, JAMIL JOSE 

ANTUNES PEREIRA, JOYLSON RODRIGUES BITTENCOURT, JOEL DE 

SOUZA AMARAL, JANICE AUGUSTA DE SOUZA, JOSÉ RONILDO 

FALCÃO DE ARRUDA, JUREMA MARIA DE ARRUDA, JORGE CAMARÇO 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 877135 Nr: 14895-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADJA APARECIDA GOMES, TATIANA MARTHA DO 

NASCIMENTO PEREIRA, ANA ALENCAR DE BARROS, ITELVINA BORGES, 

MARIA DE LOURDES CASTILHO, ANGELA MARIA JAMARIQUELLI 

CASTILHO, CLAUDIO MARQUES DE ALMEIDA, BENEDITO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO
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 Vistos,

Tendo em vista a manifestação apresentada pelo réu às fls. 258/316, 

intimem-se as partes autoras para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 887033 Nr: 21261-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA FERREIRA TAVARES, MARIA DE FATIMA 

PETINI CEZARIO, TANIA MARA RUSSAFA MACHADO MARCUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARIA LUIZA 

FERREIRA TAVARE E OUTROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 935064 Nr: 52079-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA ARUDA DE AGUIAR, CLEONICE 

FATIMA DE SOUZA, IRANIL MARIA RONDON, MAILDE PENA DA SILVA 

CORREA, ORDALIA ZAMPIERI, SELMA MARY DOS SANTOS SILVA, 

SUZANA LÚCIA MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por BENEDITA 

APARECIDA ARRUDA DE AGUIAR E OUTROS contra o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899945 Nr: 29788-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN DEERE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ROSA DE CARVALHO 

- OAB:35.462-RS, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - 

OAB:OAB/MT 16.538, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:44096/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - PROC. 

DO ESTADO. - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363735 Nr: 853-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR ALVES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA C. 

GARGAGLIONE - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831555 Nr: 37217-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLENE ANDRÉA RIBEIRO COELHO, CARLOS MAGNO 

DA GAMA FIGUEIREDO, CARLOS ROBERTO DA SILVA, CARMEM SILVIA 

CAMPOS MACHADO, CLEONICE TANIA DE ARRUDA, CARMELINA DE 

MORAES CAMPOS, DAVI VICENTE DA SILVA, CÍCERO MANOEL DE 

FREITAS, DALVA BENEDITA DA SILVA, CREUZA MIGUEL PEREIRA, CLENI 

TERESINHA SILVA DA ROSA FIEL, CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA, 

DAGMAR CARNEIRO DE ASSUNÇÃO, DANIEL FERREIRA DE PAULA, 

DIANA MARIA DE PAULA, DIONIZIA FERREIRA DA SILVA SANTOS, 

DÉBORA CRISTINA AMARAL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROCURADOR

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741468 Nr: 38280-51.2011.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 469 de 931



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA TITA DE ALMEIDA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054006 Nr: 48345-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER SALOMAO MONTEIRO, LEODECIO ARAUJO DA 

SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007870 Nr: 26757-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLY GONÇALVES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726675 Nr: 22497-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELMA REGINA BARBERATO - 

OAB:10.814-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899064 Nr: 29094-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA PIRES DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 845177 Nr: 48889-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONÇALVES DE ARAUJO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos,

Analisando os autos verifico que a parte autora em fls. 239/241, pede a 

liquidação de sentença, ocorre que já há um pedido de liquidação em fls. 

144/115 e o mesmo já foi apreciado, bem como, o réu já se manifestou.

Portanto, tendo em vista a manifestação do réu as fls. 117/238, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 994450 Nr: 20779-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA ELIANE PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por OLGA 

ELIANE PINTO DOS SANTOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 902972 Nr: 32053-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONIR CELSO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos,
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Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por CLEONIR 

CELSO DA COSTA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 305179 Nr: 15341-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO ISMAEL SABINO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO RIBEIRO COUTO - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:107264 - MG

 Fica o(a) Advogado(a) NELITO JOSÉ DALCIM JÚNIOR, OAB/MT 6.389, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006624-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

MADALENA FERRAZ JUNQUEIRA (IMPETRANTE)

JOAQUIM FERRAZ JUNQUEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SEFAZ-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1006624-49.2017.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: MADALENA FERRAZ JUNQUEIRA E JOAQUIM FERRAZ 

JUNQUEIRA Impetrado: SR. SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do 

mandamus, formulada pela Parte Autora ao ID. 5053977 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado MADALENA FERRAZ JUNQUEIRA 

E JOAQUIM FERRAZ JUNQUEIRA contrato dito coator praticado pelo SR. 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Verifico que não houve a 

notificação da autoridade coatora, todavia, o mandado de segurança não 

necessita da concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa 

forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o 

processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029085-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RODRIGUES SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 e 

seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025221-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 e 

seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504812-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ADELICE BEZERRA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0504939-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 dias, juntarem aos autos os pareceres e documentos 

elucidativos dos fatos a serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos cópia da Mensagem 

Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer 

elaborado pela Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. 

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 
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dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006059-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 dias, juntarem aos autos os pareceres e documentos 

elucidativos dos fatos a serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos cópia da Mensagem 

Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer 

elaborado pela Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. 

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504748-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

IVA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 dias, juntarem aos autos os pareceres e documentos 

elucidativos dos fatos a serem aclarados, ficando facultado ao Município 

de Cuiabá, a juntada aos autos dos holerites do credor, a fim de verificar a 

ocorrência de eventual pagamento referente às diferenças reclamadas.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035977-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORANY PIRES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035977-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JORANY PIRES DE CAMARGO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a 

ordem deprecada, com urgência, por se tratar de matéria de saúde, 

expedindo-se o necessário, nesta data, por oficial plantonista, se 

necessário for. Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as 

informações necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. 

Cuiabá, 19 de outubro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009057-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINA MARIA HUGUENEY DA CRUZ BANDEIRA (AUTOR(A))

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 dias, juntarem aos autos os pareceres e documentos 

elucidativos dos fatos a serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos cópia da Mensagem 

Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer 

elaborado pela Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. 

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003515-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA LUCIA ALBUQUERQUE DAMASCENO (AUTOR(A))

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 dias, juntarem aos autos os pareceres e documentos 

elucidativos dos fatos a serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos cópia da Mensagem 

Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer 

elaborado pela Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. 

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006412-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA GENES PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 dias, juntarem aos autos os pareceres e documentos 

elucidativos dos fatos a serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos cópia da Mensagem 

Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer 

elaborado pela Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. 

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035915-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS (ADVOGADO(A))
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SONIA REGINA ALMEIDA DE SOUZA NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022147-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PUHL (AUTOR(A))

VINICIUS EDUARDO SAVIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, 

declinando da competência em favor da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual os autos deverão ser encaminhados, 

nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, com as necessárias alterações na distribuição do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036034-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Porto, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032707-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOPLANIL MARTINS DE BRITO (IMPETRANTE)

DENEZIO Pio da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência 

requerida pela parte impetrante (Id. 15640553), para que produza seus 

efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033840-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO FRANCISCO MENDES (IMPETRANTE)

JOSE XAVIER SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA ENERGISA MATO GROSSO (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da parte dispositiva da sentença a seguir transcrita, proferida nos 

autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: O mandado de segurança, 

portanto, não se presta ao fim colimado pela impetrante. A questão poderia 

até vir a ser alvo de discussão judicial, mas não na via mandamental. Ante 

o exposto, INDEFIRO a INICIAL, extinguindo este feito no seu nascedouro, 

sem resolução de mérito. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033817-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GERALDO MONTEIRO BARBOSA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da parte dispositiva da sentença a seguir transcrita, proferida nos 

autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço 

liminarmente a decadência do direito à impetração do mandado de 

segurança e, por corolário, indefiro a petição inicial, com fundamento no 

artigo 10 da Lei nº 12.016/09, julgando extinto o processo sem resolução 

de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de estilo. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035834-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

WANDER MARTINS BERNARDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Gestão Sistêmica da Secretaria de Estado de Ciência 

e Tecnologia - SECITEC/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência 

requerida pela parte impetrante, para que produza seus efeitos legais (art. 

200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem 

custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. 

P.R.I.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391142 Nr: 26517-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PUPIN - FAZENDA MARABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711363 Nr: 4407-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ROSA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845595 Nr: 49268-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA VALÉRIA GOMES DE MELO VIA, ANA ALVES 

MARTINS, ELIAS FERREIRA CHAGAS, CLEIRI MENESES DE OLIVEIRA 

GARCIA, APARECIDA BOUZADA DELBEN, EDSON LUIZ GASPAR, 

GISLAENE MORENO, EVANILDES LIMA CORREA, FABIANA DE SÁ 

COUTINHO BARBOSA, HELIANA APARECIDA DE BARROS SILVA, 

JURACY ALVES RIBEIRO, MARCIO KLEBER MORETTI, MARIA APARECIDA 

CARDOSO CARVALHO, MARIA APARECIDA DE CARVALHO, NILZA 

MARIA DE ALMEIDA E SILVA, MARIA DIANA DE CAMPOS, MARIA INES 

SENTER BASSO, PEDRO DE ASSIS E SILVA FILHO, VALDETE TEREZINHA 

DE MIRANDA ALMEIDA, MARIA JOSE PINHEIRO COSTA, REGINA MARTA 

DA SILVA, SHEILA MÁRCIA HUGUENEY NONATO, VALDETE RODRIGUES 

DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895139 Nr: 26620-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIULENE FRANCISCA BATISTA DALTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 990722 Nr: 18818-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003061 Nr: 24750-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEIA ANTONIA BISPO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011926 Nr: 28392-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025446 Nr: 34549-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DA COSTA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO - 

OAB:10.970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030586 Nr: 37044-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 
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RAMOS MONTENEGRO - OAB:1344-E/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048007 Nr: 45438-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA RAIMUNDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050491 Nr: 46653-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BUENO DE SOUZA BICHARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054578 Nr: 48577-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058689 Nr: 50367-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBENIELLE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:7718-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851401 Nr: 54358-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXIS PEGORARO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - 

OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944722 Nr: 57283-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE COSTA DALTRO E BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997947 Nr: 22585-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062202 Nr: 51977-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DE MOURA MATOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 951585 Nr: 726-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Vistos, etc.

Acolho o parecer ministerial “retro”, na sua integralidade.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA por se tratar de processo que envolve saúde 

e risco de vida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 815039 Nr: 21492-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CEZÁRIA OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Certifique-se o transito em julgado da demanda.

 Após, arquive-se com as baixas as cautelas de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 58480 Nr: 5472-81.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: jose ortiz gonsalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos.

Diante do pedido expresso do d. causídico, acerca da renúncia ao seu 

crédito que exceder a 256 UPFS, HOMOLOGO o seu requerimento e 

determino a expedição de RPV para pagamento, após os cálculos, 

devendo ser determinado a devolução de eventual Precatório 

anteriormente expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 336769 Nr: 7633-78.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB:3968

 Vistos.

Intime-se o requerido para, mais uma vez, tomar ciência das prestações 

de contas apresentadas pela parte autora às fls. 178/180, sendo-lhe 

oportunizado o prazo de 10 (dez) dias para eventual insurgência, sob 

pena de preclusão.

Ato contínuo, manifeste-se a parte autora se persiste ainda interesse no 

prosseguimento do feito.

 Em nada sendo requerido pelas partes, encaminhem-se os autos ao 

arquivo, sem necessidade de nova conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 418185 Nr: 5108-55.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos e etc.

1 - Retifique-se na Secretaria Unificada da Fazenda Pública e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de Execução 

de Sentença, nos termos do artigo 706 c/c, 1.028, §4º da CNGC/MT.

 2 - Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença interpelado pelo 

exequente, fls. 202/206, no que se refere as verbas honorárias, intime-se 

o ente público-executado, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 457051 Nr: 27523-32.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Y. R. M., DOMINGAS RODRIGUES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA 

- PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para impulsionar o feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em nada sendo manifestado pelas litigantes, no prazo assinalado, 

encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, sem necessidade de nova 

conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1000803 Nr: 23795-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897059 Nr: 27606-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FRANÇA DE OLIVEIRA, LUCINDA FERREIRA DA 

ROSA MORENO, LOICIR IARA TAQUES ARRUDA E SILVA, LUCIMARA 

LENHARO LONGO, MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES, MIRIAN 

SANTOS DA COSTA SCARAVELLI, MARCELINO SOARES DE 

MAGALHÃES, MARIA APARECIDA DOS ANJOS SOUZA, MARIA DE 

FÁTIMA SANTANA, MATILDE DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPAER - 

EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 
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RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada pela parte 

requerente é tempestiva. Que intimo as partes para especificarem provas 

que eventualmente desejam produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 807936 Nr: 14392-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURLENE NOGUEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ARMELIATO MACHADO - 

OAB:11372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar, 

em sede de antecipação de tutela, a imediata nomeação e posse da 

requerente, no cargo de Técnico Administrativo Educacional - Polo de 

Barra do Garças – Município Ponte Branca.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios cujo percentual será arbitrado em sede de liquidação de 

sentença, nos moldes do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 

496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para 

recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas 

homenagens deste juízo.

P.R.I.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062759 Nr: 52242-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN GUSMÃO ALVES, EMANOEL MARCIO DE JESUS 

BRANDÃO, WAGNER GONÇALVES DE LIMA, MARCOS AURELIO VIEIRA 

DA SILVA, ALUISIO ANESIO GALLIO JUNIOR, JOSE RODRIGUES DA 

SILVA NETO, ODENEY PARREIRA AMARO, VALMIR SIQUEIRA DE 

CAMARGO, FERNANDA DA SILVA PEREIRA, REGIANE DE OLIVEIRA 

DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735485 Nr: 31837-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MARCO PINTO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MT, PRESIDENTE DA COMIS. DE 

SELEÇÃO AO CURSO DE FORM. DE CABOS CONDUTORES OPERACIONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857709 Nr: 59938-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORENITA MARIA PEREIRA, MARILZA DO CARMO 

MARTINS PACHECO, ELAINE DE ALMEIDA E SILVA, ODETE NUNES 

SEGATTO, ELENIR BERNADETE GUBERT DOS SANTOS, LUCIDIA 

BENEDITA DE AMORIM, LINA FERREIRA DE ASSUNÇÃO, LUCINDA DE 

ASSUNÇÃO AGUIAR, LOURIVAL FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852846 Nr: 55621-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047946 Nr: 45393-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879398 Nr: 16428-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE SUDRÉ MARQUES, FRANCISCO ASSIS DE 

ASSUNÇÃO, GELZA CAVALCANTI DE SOUZA, GENI VALDEVINO 

MIRANDA, IRENE FREIRE PARENTE, JUNYETH COELHO DA SILVA, OLGA 

SOARES DA SILVA, NEDIR ALVES DA SILVA, RITA DE CASSIA CALDEIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338538 Nr: 9171-94.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZITO RODRIGUES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357/MT, LEOPOLDINO 

CAMPOS DA SILVA - OAB:6371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO EDUARDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8438

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1029142 Nr: 36385-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, ESTADO 

DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - 

OAB:3.799/MT, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.845/MT

 Vistos.

Como já determinado na parte dispositiva do édito sentecial, fls. 266/267, 

AUTORIZO o levantamento dos valores existentes na conta judicial 

vinculada ao presente feito, na forma requerida pelo Estado de Mato 

Grosso na petição retro.

 Em seguida, intimem-se as partes para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em nada sendo manifestado pelos litigantes, no prazo assinalado, 

encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, sem necessidade de nova 

conclusão.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035915-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

SONIA REGINA ALMEIDA DE SOUZA NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035915-60.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: SONIA REGINA ALMEIDA DE 

SOUZA NASCIMENTO IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO 

AUTORIDADE COATORA: THIAGO FRANCA CABRAL Vistos e etc. Ana 

Luiza de Almeida Souza representada por Sonia Regina Almeida de Souza 

Nascimento impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra 

suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, quanto ao 

exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito 

impostas. Alega que é proprietário do veículo marca/modelo 

FORD/ECOSPORT, ano/modelo 2011/2011, placas NJQ - 1762, renavam nº 

00322011612 que ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento da existência de multas 

no prontuário do veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a 

emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego 

regular. Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, 

vez que a autoridade coatora está vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Entretanto, 

informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos 

de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento anual de 

seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, 

preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo marca/modelo FORD/ECOSPORT, ano/modelo 2011/2011, placas 

NJQ-1762, cor predominante PRETA, renavam nº 00322011612, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de outubro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022147-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PUHL (AUTOR(A))

VINICIUS EDUARDO SAVIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022147-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO CARLOS PUHL RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal com pedido de antecipação de tutela proposta João Carlos 

Puhl contra o Estado de Mato Grosso, vindicando, em suma, a anulação do 

débito indicado na petição inicial. É o breve relato. Fundamento e decido. 

De acordo com a distribuição de competências vigente no âmbito do Poder 

Judiciário Estadual, compete à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública”. Sob outro prisma, compete à Vara 
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Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos 

fiscais não inseridos em dívida ativa”. Da análise dos autos, verifica-se 

que o pedido versa sobre a anulação de débito fiscal inscrito em dívida 

ativa (CDA 201862 – Id. 14295112). Desse modo, em se tratando de ação 

que tem por escopo o questionamento de débito inscrito em dívida ativa, 

compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá 

processar e julgar o presente feito, consoante se infere do seguinte 

julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

sede de Conflito de Competência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) Calha transcrever, 

por oportuno, o seguinte excerto do voto do Relator do Conflito de 

Competência, in verbis: “O fato de ainda não ter sido proposta a 

respectiva ação executiva, não é óbice de que a demanda tramite na Vara 

Especializada de Execução Fiscal, visto que é consequência da inscrição 

do débito em dívida ativa a sua posterior execução, conforme preceitua a 

Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980: Art. 1º - A execução judicial 

para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. [...] § 3º - A inscrição, 

que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita 

pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e 

suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, 

ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo 

aquele prazo. Ademais, a Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece que: “[...] Art. 4º O Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá adotará as providências cabíveis, 

inclusive aquelas inerentes à redistribuição dos feitos já ajuizados. [...]” 

[sem negrito no original], a se concluir que, ainda que já ajuizada a 

demanda, a sua redistribuição à Vara Especializada de Execução Fiscal 

deverá ser realizada, visto que tem competência absoluta para processar 

e julgar as causas de sua atribuição. Assim, admitir o trâmite de demanda 

respaldada em débito já inscrito em dívida ativa na Vara Especializada da 

Fazenda Pública para, depois de proposta a respectiva ação executiva, 

determinar a redistribuição do processo à Vara Especializada de 

Execução Fiscal, importaria em tumultuar o andamento do processo, em 

manifesto prejuízo às partes e afronta aos princípios da celeridade e da 

economia processual.” Ao arremate, cabe frisar que o artigo 43 do Código 

de Processo Civil assim dispõe em relação ao tema: “Art. 43. Determina-se 

a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta.” Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, 

declinando da competência em favor da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual os autos deverão ser encaminhados, 

nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, com as necessárias alterações na distribuição do 

processo. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036034-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036034-21.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA 

SANTA CASA DE MISERICORDIA IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAUDE DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

com pedido de liminar impetrado pela Sociedade Beneficente Santa Casa 

de Misericórdia de Cuiabá, devidamente qualificada na inicial, contra ato 

acoimado de ilegal praticado pelo Secretário Municipal da Saúde de 

Cuiabá, consistente na retenção do repasse de verbas que lhe seriam 

destinadas, oriundas do Ministério da Saúde. Em razão do exposto, pugna 

pela concessão de liminar “determinando ao Impetrado que efetivamente 

repasse os valores oriundos das emendas dos Deputados Valtenir e 

Adilton Sachetti (Emenda individual n.º25500008/Incremento de PAB e 

MAC/R$1.700.000,00; e Emendas Individuais n.º 30350002/Incremento de 

PAB e MAC/R$200.000,00 e n.º 30350007/Incremento de PAB e 

MAC/R$1.000.000,00), respectivamente, valores esses que se encontram 

disponíveis na Secretaria de Saúde Municipal e foram retidos sem 

explicações plausíveis; e ainda, que proíba o Impetrado em realizar 

qualquer bloqueio injustificado nos valores futuros a serem repassados à 

Impetrante, no valor que couber à mesma”. A petição inicial veio instruída 

com documentos. É o relatório. Fundamento e Decido. Analisando as 

circunstâncias do caso concreto, entendo que a concessão da liminar 

encontra óbice no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, bem como nas 

Súmulas nº 269 e 271 do STF, que assim dispõem: “Art. 7º. Omissis. (...) § 

2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza. “Súmula nº 269 - O mandado de 

segurança não é substitutivo de ação de cobrança.” “Súmula nº 271 - 

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em 

relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados 

administrativamente ou pela via judicial própria.” Isto posto, indefiro a 

liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no 

prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência da ação ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, encaminhando-lhe 

cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar no 

feito. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. Cuiabá, 19 de 

outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010364-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DOMINGOS RODRIGUES (IMPETRANTE)

RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para 

determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o 

licenciamento do veículo PEUGEOT/207 PASSION XR, ano de fabricação 

2011/2011, chassi 9362NKFWXBB071015, cor BRANCA, placa NPE5221, 

sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 
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autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de 

infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi 

duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007132-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca GM/SILVERADO D20, ESPÉCIE/TIPO 

CAR/CAMINHONETE/CARROCERIA ABT DIESEL, ANO FAB. 2001, MODELO 

2001,  COR PRATA,  PLACA JZG -2462 ,  CHASSI 

9BG244DK01C706112REM, RENAVAM – 00755275098, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009598-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO (ADVOGADO(A))

RAFAELA FERNANDES DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

I/REANAUT CLIO EXP1016VH, ANO DE FABRICAÇAO 2013, MODELO 

2014, cor BRANCA, PLACA OBL 7015, CHASSI 8A1BB8215EL806797, 

RENAVAM 00590674749, de propriedade da Impetrante, sem a exigência 

de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019033-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELZA SANTANA SOARES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para 

determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o 

licenciamento do veículo HUNDAI I30/2, ano 2012, Placa MXF3196, 

Renavam n.º 00476722071, sem o prévio pagamento de infrações 

existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer 

insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, 

dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas 

do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013576-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO (ADVOGADO(A))

EDVALDO CARACANHA RIL (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca FIAT UNO ELETRONIC, ANO 1995, 

MODELO 1996, GASOLINA, COR VERDE, PLACA CAX 6672, RENAVAN 

638453739, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de 

dados da autarquia estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 
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arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019589-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA (IMPETRANTE)

MARCELO SALDANHA ROHENKOHL (ADVOGADO(A))

CLAUDIO LEITE PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E DE CONTA CORRENTE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de 

estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001822-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca VW/CROSS FOX, ANO 2009/MODELO 

2009, COR AMARELA, PLACAS NJJ 2814, RENAVAM 0013569747, sem o 

prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003978-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI (IMPETRANTE)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para 

determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o 

licenciamento do veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, Placa NJT2802, Renavam 

00323295444, CHASSI 9BWAB45Z6C4001752, sem o prévio pagamento 

de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, 

reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e 

municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo 

ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018786-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SHIMOYA KRAHN (IMPETRANTE)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca Ford Focus 1.6 Flex FC, ano/modelo 

2009/2009, cor prata, placa NPL-1060, chassi nº BAFPZZFFC9J271805 e 

RENAVAM nº 00169871398, sem o prévio pagamento de infrações 

existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006833-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS (ADVOGADO(A))

GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 
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proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2018, relativo ao veículo 

Fiesta HÁ 1.6 SE, ano/modelo, 2014/2014, placa OBH-2502, RENAVAM nº 

00999914774 de propriedade do Impetrante (ID nº 1080270), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade dos Autos de 

Infração referentes às multas estaduais e municipais, dos quais o 

Impetrante não foi duplamente notificado, devendo ser banidas do sistema 

eletrônico e de registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012442-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO SCARANTTI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo VW Saveiro 1.6, cor branca, ano/modelo 2008/2008, placa 

HTI-7395, Chassi nº 9BWKBO5W49PO85760 e RENAVAM nº 

00989136272 de propriedade do Impetrante (ID nº 1624769), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a às 

Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz 

a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista 

do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002821-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA THOME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para 

determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o 

licenciamento do veículo marca FIAT/UNO MILLE FIRE WEY, 1.0, FLEX, 

ANO 2.013/2.013, COR VERMELHO, PLACA OBO-7306, CHASSI 

9BD15844AD6834719, RENAVAM 00538078995, sem o prévio pagamento 

de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, 

reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e 

municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo 

ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012727-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER STAUT ROMERA DE SOUZA (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012715-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DOS REIS MIRANDA (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017583-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017582-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA DE SOUZA BASTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022956-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE MARIA ZAMAR TAQUES (IMPETRANTE)

DEISE DE GOES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para 

determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o 

licenciamento do veículo ASX 2.0 AWD CVT (Nacional), ano de fabricação 

2015 e modelo 2015, cor branca, placa QBB-8404, chassi nº 

93XXTGA2WFCF20190, e RENAVAN nº 1044815016, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 
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notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027517-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FARAH (IMPETRANTE)

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca CHEVROLET/CRUZE LT NB, PLACA: 

OBL0434, CHASSI 9BGPB69MODB268614, RENAVAM: 533514657, 

ANO/MOD. 2013/2013, sem o prévio pagamento de infrações existentes 

no banco de dados da autarquia estadual, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013846-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ALINE CALDAS BRITO (ADVOGADO(A))

Z. H. D. S. S. (REQUERENTE)

JAINE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUBIO ROSA CONCEICAO (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032647-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro, Centro Politico Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032928-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CICERO DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE - SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Politico Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a 

do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. 

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013903-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA (IMPETRANTE)

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Politico administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade tida por coatora, para, no 
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prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001853-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para o fim de determinar à autoridade coatora proceda com a 

restituição da carroceria apreendida tipo frigorífica de propriedade do 

Impetrante, que se encontra instalada sobre o veículo marca Hyundai/Hr 

Hdb, tipo caminhonete, cor branca, ano 2013/2014, placa QBK-6096, 

RENAVAM nº 101438829, de propriedade de Kalt System Ind e Com de 

Equip de Refrigeracao Ltda, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 

Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora enviando-lhe a segunda 

via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-na do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº 12.016/2009). Em seguida, abro vistas 

ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente 

feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo 

das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial Plantonista, servindo este de 

mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027336-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

SOELITA DAYANE MARTINS SILVA (ADVOGADO(A))

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Após a determinação acima, notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014507-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA BRASILEIRA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - 

EPP (IMPETRANTE)

ROBERTO AUGUSTO MICHELUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO 

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO EM PARTEA 

LIMINAR vindicada, para determinar à autoridade coatora que proceda com 

a imediata liberação das mercadorias apreendidas ilegalmente com a 

lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1125922-2 (ID 

1876849), independentemente do pagamento prévio de qualquer valor 

fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ. Notifique-se a 

autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº. 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive por 

Oficial plantonista, servindo o presente como mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023924-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(IMPETRANTE)

FERNANDO BIRAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

CONSTRUTORA AFFONSECA SA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Dom Aquino e bairro do Porto, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Município sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, decorrido o 

prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos cls. para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022156-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BRANDAO VIEIRA (ADVOGADO(A))

OTTO FREDERICO SCHMIDT (IMPETRANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Politico Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022052-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IVO MENDANHA CORREA CAIXETA (IMPETRANTE)

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Politico Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021358-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE BISPO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

CONSOLI COMERCIO DE BIOMASSA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Politico Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. 

Notifiquem-se pessoalmente as autoridades tidas por coatora, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016176-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES EUGENIA DA SILVA (REQUERENTE)

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035500-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA E RELOJOARIA OMEGA LTDA - ME (IMPETRANTE)

ANDERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Politico Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035757-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Politico Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, 

para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie o veículo 

Modelo: Hyundai IX35 2.0, Placa: OBB 6837, Cor: Preta, Chassi: 

KMHJU81DBCU435398 sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 
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fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008129-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

DANIA ESTELA GOMES PENHA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR PROCESSO n. 1008129-12.2016.8.11.0041 Valor da causa: 

$77,941.04 ESPÉCIE: [CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: DANIA ESTELA 

GOMES PENHA Endereço: RUA GUIRATINGA, 4, quadra 106, CPA II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-454 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante o 

Ministério Público Estadual para, no prazo de 15 (quinze) dias, intervir 

como fiscal da ordem jurídica (art. 178 do CPC), conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CUIABÁ, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034714-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY POMMOT MAIA (REQUERENTE)

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

LEONARDO MAIA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000540-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

LUARA CABRAL DE CARVALHO (AUTOR(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003632-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO (ADVOGADO(A))

TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER (ADVOGADO(A))

ELOIR CASTRO PICCININI (AUTOR(A))

DANIEL DARIO DE MELLO (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES GARCIA (AUTOR(A))

JACINTA IRMA GENOVEI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005406-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANA PAULA HERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005393-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARGEMIRO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018211-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

SANDRA FERNANDES RODRIGUES CINTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028483-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE INFORMÁTICA DE TRÂNSITO 

GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: Vistos, etc. Defiro o pedido de ID: 15795137 

para incluir os novos TAD’s n. 11372598, 11372644, 11372679, 11372681, 

11372730 e 11372824 na decisão de ID: 15781217, uma vez que o ato 

decorre do enquadramento da Impetrante na Medida Cautelar 

Administrativa. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454047 Nr: 25705-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MOURA DE SOUZA, RENIL CONCEIÇÃO DE 

ALMEIDA MACHADO, RICARDO LUMINA CINTRA, RINA FLORA CAPRIATA 

DA SILVA, RENILDE SANTOS ARAUJO, REZENDE LUIZ MARQUES, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, 

RITA APARECIDA DOS SANTOS, RITA FERNANDES SOARES, RITA 

FERRONATO DE LIRA, RITA GERONIMO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821165 Nr: 27379-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - 

OAB:14.218/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771095 Nr: 24148-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO REIS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771096 Nr: 24149-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA LUZ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838159 Nr: 42876-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - 

OAB:14.218/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857805 Nr: 60034-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMI BORGES PINHEIRO, SELMA CRISTINA GOMES, 

SHIRLEY MARIA LOPES DA SILVA, CLARICE MARTINHA DAS CHAGAS, 

SANDRA MARIA MARTINS SANTANA PINTOR, ROBERTO SANTANA DO 

ESPIRITO SANTO, ITAMAR JOSÉ DE CAMPOS, LAIZE MARIA DE MIRANDA 

LEITE, MARIA IRAMITA LOPES VASCONCELOS, ELISABETE DA SILVA 

BOABAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888555 Nr: 22255-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFIFE BUSSIKI DA SILVA, ARLETE BUSSIKI CORREA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO F. ROCHA E 

SILVA - OAB:MT/ 18.537, JOAO ROCHA SILVA - OAB:1.564/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942063 Nr: 55779-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI BARROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953386 Nr: 1689-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LOPES HANDELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147, 

PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979668 Nr: 13976-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA PEREIRA DOS SANTOS COSTA QUEIROZ, 

MARCONDES EDSON FELIX MEDEIROS, MARIA JOSÉ DA SILVA XAVIER, 

MANOEL FÁBIO MOREIRA, MARIA CARMELITA ARRUDA DE CAMPOS, 

MARIA DA GLORIA CARDOZO DE MAGALHAES, SIRLEY PEREIRA DA 

SILVA PEREZ PROSPERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982151 Nr: 15036-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MACEDO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996302 Nr: 21751-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MARTINEZ GODOY, ELIANA EDWIGES 

MOREIRA DA SILVA, ILZA MARIA TRABACHIN DE ALMEIDA FERRAZ, 

FLAVIA LEMES RODRIGUES, LUCIANA DA SILVA ALMEIDA PIMENTA, 

MARIA HELENA GOES CAMPELO, MAURICIO LEONCIO DE ARRUDA, 

SANDRA ROSELI BERTOTE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:OAB/MT 7.063, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042462 Nr: 42739-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, MAURICIO 

GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:19577/O, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050911 Nr: 46868-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIO ALVES JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 223974 Nr: 31511-37.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALONSO SERGIO DE CERQUEIRA GATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 Certifico o decurso de prazo para a parte executada comprovar o 

pagamento. Diante do exposto, intimo a parte exequente para requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869720 Nr: 9354-55.2014.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 489 de 931



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA TEREZINHA ARRUDA DOS SANTOS, LUCI 

SCHMIDT, MARIA CONCEIÇÃO BATISTA, MARIUSA BATISTA DE 

FIGUEIREDO, LUCINETE ALVES DO NASCIMENTO, MARCIA VACARIO, 

SILVIA FERREIRA DA SILVA, ZENAIDE MARIA DO CARMO, WALDETE 

ELAINE GIROTO BALBO CREPALDI, RACHEL PAULINA DE MATOS, 

ROSALIA MARIA DE MORAES SILVA, ROSILEICA WEBLER SCHEIBE, 

VILMAR RIBEIRO KLUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915798 Nr: 40691-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DA SILVA DOURADOS, CARMEM LUCIA DE 

HOLANDA COSTA, MIRACY AMORIM DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564, 

MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434355 Nr: 13419-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935130 Nr: 52130-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENTA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859545 Nr: 1374-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO OTÁVIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038892 Nr: 41066-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX COSTA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821748 Nr: 27935-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FATIMA BREMIDE, CLEUSA ALVES DE 

CARVALHO LIMA, DULCINEIA APARECIDA DINIZ, EUDES MARIA GUISSO, 

IRACI ALVES FERREIRA, LUCINEIDE MARTINS SILVA, MARIA APARECIDA 

DA SILVA FERNANDES, MIRIAM WARMLING WALKER, SIDIANE FAÉ 

BREMIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888419 Nr: 22179-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSO SAMPAIO DE OLIVEIRA, ANASTACIA 

MARTINS SOARES, JAIRA ALVES DE ARRUDA, DEVAIR DE CAMPOS, 

ANILZA MARTINS DE OLIVEIRA, IRACEMA ROSA DE LARA, ODETE 

BERTULIO DE LIMA, VERA LUCIA DA ROSA FONTES, MARIA 

AUXILIADORA BARROS DE ARAÚJO, ZULEIS ALMEIDA SILVA BUENO, 

MARIA APARECIDA VALLADARES OLIVEIRA, VALERIA CAVALCANTE 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847330 Nr: 50851-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY MARIA DA CRUZ 

MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910773 Nr: 37387-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZENIL MARIA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052752 Nr: 47745-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ EDSON AMARAL RIBAS, LUCIDALVA ELIAS 

COSTA, LUCIANA MOSER, TELMA PINHEIRO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11190, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 896204 Nr: 27152-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER RAMOS MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT

 ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, ACOLHO EM 

PARTE OS EMBARGOS, julgando-os parcialmente procedentes, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do NCPC, para reconhecer excesso na execução 

em apenso (cód. 880511), e determinar sejam os cálculos refeitos, para 

computar juros de 6% ao ano. A atualização dos valores devidos será 

feita nos autos principais, cód. 880511. Decorrido o prazo recursal in 

albis, certifique-se o trânsito em julgado destes Embargos e 

arquive-se.Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, condeno a 

parte Embargada ao pagamento de metade das custas processuais e 

também ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, 

em R$500,00, nos termos do art. 85 do CPC.Quanto ao Embargante, fica 

isento do pagamento das custas proporcionais, por expressa disposição 

legal, mas condenado a arcar com os honorários advocatícios que fixo, 

por equidade, em R$500,00, nos termos do art. 85 do CPC.Translade-se 

cópia desta decisão para a Execução em apenso (cód. 

880511).Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de outubro de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015594-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS (EXECUTADO)

DISTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, MEDICOS E 

HOSPITALARES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDECIR PINHO CALAZANS (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública 

Estadual, a qual postula no id nº 9069576, a extinção do feito, com base 

no art. 924, II, CPC. Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o 

crédito representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015. Isento de custas. Determino as providencias necessárias no 

sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições 

oriundas desta ação. Homologo a desistência do prazo recursal, quando 

expressamente manifestada. Certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se, Intimem-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503962-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

Carolina Davoglio de Arruda (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Proc. nº 0503962-43.2015.8.11.0041 – PJE Espécie: Embargos À 

Execução Fiscal Embargante: Banco Bradesco S.A Embargado: O Estado 

de Mato Grosso Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

apresentada pelo embargante BANCO BRADESCO S.A., em face da 

Execução Fiscal n. 0500288-57.2015.8.11.0041, que lhe move O ESTADO 

DE MATO GROSSO, visando receber débito inscrito na Dívida Ativa n. 

20153573, advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e 

Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de R$60.000.00 

(sessenta mil reais), conforme certidão colacionada aos autos principais. 

Regularmente citado, o Executado, ora Embargante acostou aos autos, a 

fim de garantir o juízo, o comprovante de depósito efetuado em 09/11/2015 

no valor atualizado da CDA, na quantia de R$129.288,48 (cento e vinte e 

nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), como 

se verifica da guia de deposito acostados aos autos dos embargos e da 

execução. Em virtude disso, postulou pela concessão de efeito 

suspensivo. Oportunamente, opôs os aludidos Embargos à Execução 

aduzindo a ilegalidade da multa aplicada, salientando a 

inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 4069/2001, afirmando que o 

Sistema Financeiro Nacional é regido pela Lei n.º 4.595/64, recepcionada 

pela Constituição Federal de 1988 como lei complementar, até que seja 

regulamentado o mencionado artigo 192. Argui, também, a inexistência de 

motivação para a multa aplicada, ofensa ao artigo 57 do Código de Defesa 

do Consumidor e ao artigo 24 do Decreto 2.181/97, devendo ser nula a 

decisão que fixou a multa em quantia exacerbada, vez que agride os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, postula pela 

extinção da execução fiscal e o imediato cancelamento da inscrição da 

dívida ativa que lhe deu ensejo, determinando-se, ainda, o levantamento da 

garantia depositada nos autos e alternativamente, requer sejam julgados 

procedentes os embargos, para efetivamente reduzir o valor da multa 

aplicada, de consequência, pede a condenação do Embargado nas verbas 

de sucumbência. Os embargos foram recebidos, suspendendo-se a 

execução fiscal. Instigado a se manifestar o Embargado quedou-se 

silente. Acontecendo, então a intimação das Partes para especificar 

provas que ainda pretendiam produzir, porém, tanto Embargante quanto 

Embargado noticiaram inexistir mais provas além daquelas carreadas aos 

autos e postularam pelo julgamento o processo no estado em que se 
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encontra. O Embargado, ainda, pugna pela improcedência dos embargos e 

argui sobre a indisponibilidade do interesse público, não se aplica o efeito 

material da revelia. Já, como preliminar aduz a ausência de garantia 

integral do juízo e pede a extinção dos embargos. É a síntese dos fatos. 

Fundamento. DECIDO. Do julgamento antecipado da lide A matéria sub 

judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar 

de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). Cuida-se de ação de Embargos à Execução Fiscal 

oposta com o intento de que seja reconhecida a nulidade da infração que 

originou o débito inscrito na Dívida Ativa n. 20153573, que deu origem a 

multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – 

PROCON ante o tempo de permanência em fila de banco, situação gerou a 

Execução Fiscal n. 0500288-57.2015.8.11.0041. Registre-se que o 

“procedimento administrativo originou da reclamação de Consumidor que 

esperou por tempo excessivo para atendimento na fila do Banco Bradesco 

S.A., Relata que retirou a senha as 15h32min., e somente foi atendido as 

16h41min, ou seja, com tempo de espera de 1h09min. Regulamente 

notificado, o banco reclamado apresentou defesa administrativa alegando 

que: “o fato ocorreu em período de “pico”, quando corre o pagamento de 

vários tributos, servidores púbicos, empresas privadas e que tem adotado 

providencias para a diminuição do numero de clientes nas filas.” Em 

virtude disso foi proferida decisão administrativa aplicando o valor da pena 

base em R$90.000,00, mas considerando a circunstancia atenuante da 

primariedade, foi reduzido o valor da sanção para R$60.000,00. 

Inconformado com a decisão o Banco interpôs, tempestivamente, recurso 

administrativo. Em sede recursal foi proferida decisão conhecendo do 

recurso, mas negando-lhe provimento, de consequência, manteve-se 

inalterada a decisão administrativa.” É cediço que os embargos à 

execução é um meio de defesa contra a execução, visando impugnar o 

título executivo, por algum vício existente, quer seja no momento da sua 

constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os 

efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que 

objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Além do 

que os embargos à execução é considerado a única defesa 

expressamente positivada, para impugnar o título executivo. Sobre este 

tema preleciona Humberto Theodoro Júnior: “Não são os embargos uma 

simples resistência passiva como é a contestação no processo de 

conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do 

devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma 

posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação 

à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou 

desconstituir a eficácia do título executivo.” (Processo de execução, 21 

ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394). Sobre isso merece destacar que, a 

Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, 

ainda, que cabe ao embargante fazer prova de fatos capazes de 

desconstituir o título executivo. Não se desincumbindo do seu mister, a 

improcedência do pedido é o que se impõe. A despeito disso, cabe ao 

executado e não ao exequente afastar a presunção de liquidez e certeza 

de que goza a Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código 

Tributário Nacional e art. 3º da Lei nº 6.830/80). Conforme bem esclarece 

o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que 

“[...] a CDA possui presunção de certeza e liquidez, só podendo ser 

derruída através de prova contundente, o que não ocorreu no caso em 

comento.” (TJSC – Apelação Cível N.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson 

Augusto do Nascimento, julgado em 27/04/2010). Pois bem. A priori, insta 

destacar que a despeito da AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS 

EMBARGOS como informa a certidão do Gestor (id 1953761): “que 

decorreu o prazo para o embargado para apresentar impugnação” NÃO 

gera os efeitos da revelia ao Embargado, no caso, a Fazenda Publica do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – EFEITOS DA REVELIA – FAZENDA 

PÚBLICA – INAPLICABILIDADE – NULIDADE DE RESCISÃO DE TRABALHO 

- CARGO EM COMISSÃO - CARGO DE LIVRE CONRATAÇÃO E 

EXONERAÇÃO - MULTA E FGTS – INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 

A jurisprudência majoritária posiciona-se no sentido de que à Fazenda 

Pública não se aplica o efeito material da revelia, pois os seus bens e 

direitos são considerados indisponíveis (art. 320, II, CPC/73). Não é devido 

o FGTS e o aviso prévio por ocasião de sua dispensa ao servidor público 

ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela 

Administração Pública.. (Ap 96148/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) 

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - CONFISSÃO 

FICTA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS - INAPLICABILIDADE 

À FAZENDA PÚBLICA - DIREITO INDISPONÍVEL - PEDIDO DE PRODUÇÃO 

DE PROVA - PROVAS NECESSÁRIAS PARA APURAÇÃO DOS FATOS E 

CONVICÇÃO DO JUIZ COM BASE NAS VERSÕES APRESENTADAS PELAS 

PARTES - QUESTÃO CONTROVERTIDA A ENSEJAR INTERESSE 

PROBATÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA NULA - 

ANULAÇÃO DE OFÍCIO DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO 

JUÍZO DE ORIGEM. 1 - Contra a Fazenda Pública não se aplica a pena de 

confissão ficta (art. 319, CPC), pois seus direitos são indisponíveis e 

contra ela a revelia não opera efeitos (art. 320, II, CPC). 2 - Havendo fato 

relevante e controvertido, que enseja dilação probatória, inadmissível se 

mostra a prolação de sentença sem a produção das provas requeridas 

pelas partes em momento adequado, por implicar cerceamento ao seu 

direito de defesa. (Apelação / Remessa Necessária 154805/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016). Dito 

isso, passo ao julgamento da demanda. No tocante a PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO Juízo suscitada pelo Embargado, sob 

alegação de o depósito realizado em juízo em 09/11/2015 na quantia de 

R$129.288,48, reflete valor aquém do valor atualizado da multa, já que a 

quantia correta do deposito para garantir o juízo deveria ser de 

R$130.344,98. Da tabela de Cálculo de Atualização Monetária juntada aos 

autos sob ID. 382305 percebem-se os dados da correção monetária 

utilizados como parâmetros de atualização, como se ilustra a seguir: 

Dados básicos informados para cálculo Descrição do cálculo ESTADO DE 

MATO GROSSO - [1500347708] Valor Nominal R$ 126.329,01 Indexador e 

metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da 

correção 17/09/2015 a 01/10/2015 Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples 

Período dos juros 17/09/2015 a 19/11/2015 Dados calculados Fator de 

correção do período 14 dias 1,002377 Percentual correspondente 14 dias 

0,237677 % Valor corrigido para 01/10/2015 (=) R$ 126.629,27 Juros(63 

dias-2,10000%) (+) R$ 2.659,21 Sub Total (=) R$ 129.288,48 Valor total 

(=) R$ 129.288,48 Observa-se que o período da correção compreendeu 

de 17/09/2015 a 01/10/2015, utilizando-se o indexador e metodologia de 

cálculo INPC-IBGE - calculado pro-rata die e taxa de juros (%) 1 % a.m. 

simples, perfazendo o valor total de R$129.288,48, quantia esta 

depositada nos autos em 9/11/2015. Note-se que a inicial da execução, 

objeto destes embargos, foi distribuída em 25/06/2015 com valor atribuído 

a causa de R$121.787,42 e os embargos tiveram distribuição em 

03/12/2015 com valor da causa de R$129.288,48, e tendo em vista que a 

correção monetária aconteceu até a data limite de 01/10/2015, totalizando 

a quantia de R$129.288,48, concluo que a atualização monetária do valor 

da multa administrativa realizada pelo Embargante aconteceu de modo 

acertado, pelo que refuto prejudicial a preliminar arguida pelo Embargado, 

afastando-a, portanto. Noutro giro, o Embargante alega a ilegalidade da 

multa aplicada em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 

4.069/2001, pois segundo Ele a citada lei pretende disciplinar assunto de 

competência exclusiva da União, como é o caso do funcionamento das 

instituições bancárias. Nesta seara não deve avantajar-se tal tese 

defensiva, definitivamente, já que há muito se superou tal celeuma, 

inclusive a respeito disso o Supremo Tribunal Federal manifestou em 

14.03.2006 que o Município exerce competência a ele atribuída pelo artigo 

30, I, da CB/88 ao legislar sobre o tempo de atendimento ao público nas 

agências bancárias estabelecidas em seu território. A reconhecida “Lei da 

Fila” versa sobre assunto exclusivamente local, tanto é que o Supremo 

Tribunal Federal ao apreciar o assunto consignou expressamente o 

seguinte: “O Município, ao legislar sobre o tempo de atendimento ao público 

nas agências bancárias estabelecidas em seu território, exerce 

competência a ele atribuída pelo artigo 30, I, da CB/88. 2. A matéria não diz 
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respeito ao funcionamento do Sistema Financeiro Nacional (arts. 192 e 48, 

XIII, da CB/88). 3. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. Agravo regimental 

improvido.” (STF, 1ª TurmaRE 427463 AgR/RO, Relator Min. Eros Grau, 

julgado em 14.03.2006) Insta assinalar que o Município de Cuiabá-MT, ao 

editar a Lei 4.069/2001 (Lei da Fila), teve como fonte autorizadora o artigo 

30, I, da Constituição Federal: “Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar 

sobre assuntos de interesse local;” Neste contexto, é importante trazer à 

baila o artigo 1º da Lei Municipal nº 4.069/2001: “Ficam os 

estabelecimentos bancários que operam nos municípios obrigados a 

atender cada cliente no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, contados a 

partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento.” 

Analisando o artigo retro em face da infração descrita no procedimento 

administrativo que gerou a Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que os 

fatos amoldam-se ao referido artigo, confira: “ultrapassar o tempo máximo 

de permanência na fila do banco...” A proposito, neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEITADA – PRECEDENTE 

DO STF - MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA 

DE AGÊNCIA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL - FIXAÇÃO DO VALOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 57 

DO CDC – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “[...] A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que 

os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, 

rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por 

serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, 

Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da Repercussão 

Geral no RE nº 610221-RG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie (DJe de 

20/08/10). [...]”. (ARE 756593 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 

11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015). CONSTITUCIONAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR 

SOBRE TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE BANCOS. 

REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RE 610.221 RG, 

(REL. MIN. ELLEN GRACIE, TEMA 272). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (STF - RE: 559650 MT, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 

12-02-2014). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO 

MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. 

POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PARA RATIFICAR 

A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA 272. RE 

610.221-RG 1. Os municípios têm competência para regulamentar o 

atendimento ao público em instituições bancárias, uma vez que se trata de 

matéria de interesse local. 2. A repercussão geral da matéria foi 

reconhecida pelo Plenário da Corte, que na oportunidade ratificou a 

jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Precedente: RE n. 610.221-RG, 

Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20.8.2010. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FILA DE 

BANCO – DEMORA NO ATENDIMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – 

PERMANÊNCIA COMPROVADA POR PRAZO SUPERIOR A 45 (QUARENTA 

E CINCO) MINUTOS – Supremo Tribunal Federal Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento 

p o d e  s e r  a c e s s a d o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3022532. ARE 

715.138 / MT AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA EM SENTIDO CONTRÁRIO – 

CONSTITUCIONALIADE DA LEI MUNICIPAL 4.069/01 – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALRO DA 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA 

PELSO PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” 4. NEGO SEGUIMENTO ao agravo - 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 715.138 MATO GROSSO. 

RELATOR : MIN. LUIZ FUX - Brasília, 25 de outubro de 2012. Considerando 

que o Supremo Tribunal Federal, reafirmou sua jurisprudência no sentido 

de que a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de 

instituições bancárias, por ser assunto de interesse local está inserida na 

competência legislativa dos Municípios, nada há a prover a alegação do 

embargante, neste sentido. No tocante a alegação de excesso no valor 

fixado da multa, sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor 

atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do 

consumidor instituiu um sistema de sanções administrativas, que são 

aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de 

serviços que violam as normas de proteção consumerista. Sendo que o 

art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de 

multa, de cujas regras não podem se descurar a legislação municipal, que 

se afigura, na hipótese, foi editada em consonância com o ordenamento 

federal, já que seus parâmetros não extrapolam o disposto pela norma 

geral. De acordo com o Código de Direito do Consumidor, as sanções 

administrativas representam uma das facetas da atuação dos órgãos 

administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando 

relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez 

mais fortalecido e integrado. Tais sanções representam todas as 

reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que 

se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor. Serve para compensar as 

consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a 

repetição de tal comportamento por parte de todos os fornecedores. 

Inobstante o disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e 

artigo 28, do Decreto Federal 2.181/97, que assevera que para a 

aplicação da sanção deve-se considerar: a gravidade da suposta 

infração, a extensão do dano causado aos consumidores, à vantagem 

auferida pela empresa e a condição econômica da empresa. Nesse 

sentido ensina EDUARDO GABRIEL SAAD : “A multa primeira das sanções 

administrativas previstas no artigo anterior. A autoridade competente para 

aplicá-la deve, obrigatoriamente, graduá-la em obediência a tríplice critério 

– 1) A avaliação da gravidade de uma infração e operação eminentemente 

subjetiva e nela realça a natureza do direito do consumidor lesado pela 

infração cometida pelo fornecedor. Nesse ótica, a ameaça a vida ou a 

saúde do consumidor sugere sansão mais pesada do que aquela cujos 

efeitos negativos sejam exclusivamente pecuniários.(....) (In comentários 

ao Código de defesa do Consumidor, 2ª Edição, Editora LTR, 1997, pág. 

447/448). Não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção 

aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser 

suficiente para coibir a conduta lesiva, no caso em apreço, por parte da 

instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o 

prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. In casu, onde a 

reclamação do Embargante baseia-se, em linhas gerais, no valor 

excessivo da multa, neste peculiar aspecto, tenho que assiste razão o 

Embargante como passo a discorrer doravante. A multa correspondente à 

espera excessiva na fila do banco demandado foi fixada em R$60.000,00 

(sessenta mil reais), a meu ver deixou de atender a legislação pertinente à 

espécie, senão vejamos: A Lei Municipal nº 4.069/2001, assevera que: 

Art. 5º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento 

infrator à aplicação das seguintes penalidades: I - advertência; II - multa de 

5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs, na primeira 

reincidência. III - duplicação do valor da multa, em caso de nova 

reincidência. Como já dissemos alhures, a Lei 8.078/1990 (CDC), em seu 

artigo 57, ao tratar da matéria acerca da aplicação de penalidade 

pecuniária, assim, estatui verbis: “A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993). Parágrafo único. A multa 

será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de 

vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente 

que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 

6.9.1993).” Nesse sentido, o STJ já se pronunciou em vários julgados no 

sentido de que a penalidade administrativa não deve, necessariamente, 

ser fixada em UFIR, pois o artigo 57 do CDC “apenas estabelece os limites 

para a fixação da referida multa” (AgRg no REsp 1385625/PE, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 

11/09/2013). No caso em apreço, vê-se que prolator da decisão 

administrativa, que impôs a multa ao Banco Embargante, não estava 

obrigado a fixá-las em UFIRs, como de fato não fez. Acerca do tema, 

elenco os julgados a seguir: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA 

EXCESSIVO EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC. REDUÇÃO DO VALOR PELA CORTE ESTADUAL. REVISÃO DOS 

CRITÉRIOS ADOTADOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57 
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DO CDC. FIXAÇÃO DA MULTA. APLICAÇÃO DA UFIR COMO PARÂMETRO. 

VALOR DA PENALIDADE EM REAIS. POSSIBILIDADE. 1. Não ocorre ofensa 

ao art. 535 do CPC quando a Corte de origem decide a controvérsia de 

forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da 

parte, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos 

suscitados pelo agravante. 2. As conclusões da Corte de origem a 

respeito do valor da multa administrativa aplicada pelo Procon, bem como 

dos critérios adotados para redução de tal quantia não são passíveis de 

revisão pelo STJ, porque implicariam reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso 

especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O parágrafo único do art. 57 do 

CDC ("A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a 

três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou 

índice equivalente que venha a substituí-lo") não ampara a tese do 

agravante de que a penalidade administrativa deve ser fixada em UFIR, 

pois o referido dispositivo legal apenas estabelece os limites para a 

fixação da referida multa.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no REsp: 1385625 PE 2013/0160854-7, Relator: Ministro 

SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 11/09/2013). “ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA 

APLICADA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. ESPERA EM 

FILA BANCÁRIA POR TEMPO SUPERIOR A 40 MINUTOS. REDUÇÃO. 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. Apelação interposta pelo Estado 

de Pernambuco em face da sentença que, julgando procedente, em parte, 

a presente Ação Anulatória de Decisões Administrativas do PROCON/PE, 

proposta pela CEF, determinou a redução da multa arbitrada pelo referido 

órgão estadual para a cifra de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Situação em 

que a penalidade aplicada pela autoridade administrativa, no valor de R$ 

50.000,80 (cinquenta mil e oitenta centavos), revela-se excessiva e 

desproporcional à gravidade da infração, impondo-se a sua redução. 3. 

Manutenção da sentença. Apelação improvida.” (TRF-5 - AC: 

00055752220124058300 AL, Relator: Desembargador Federal Geraldo 

Apoliano, Data de Julgamento: 23/10/2014, Terceira Turma, Data de 

Publicação: 06/11/2014) “RECURSO DE APELAÇÃO Cá/EL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS FISCAIS - MULTA APLICADA 

PELO PROCON - CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ATENDIMENTO 

AO PÚBLICO - LEI MUNICIPAL - NORMA DE INTERESSE LOCAL - 

CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTE DO STF E DESTE TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO PLENÁRIO - DESNECESSIDADE 

- ART. 480, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DEVER DE CUMPRIMENTO 

PELOS BANCOS DE ACORDO COM O DETERMINADO PELA LEI - MULTA - 

VALOR - RAZOABILIDADE - PRECEDENTES STJ - MULTA APLICADA EM 

REAIS - POSSIBILIDADE – PRECEDENTE-STJ - RECURSO IMPROVIDO. "Os 

órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão 

especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver 

pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre 

a questão" (Art. 480, parágrafo único, do CPC). “DEFINIÇÃO DO TEMPO 

MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES 

BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO 

DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA 

POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 

610221 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 29/04/2010, 

DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 

PP-01137). DA FIXAÇÃO DA MULTA EM UFIR (...) Esta Corte recentemente 

teve a oportunidade de analisar, em processo análogo, e decidiu que o 

"parágrafo único do art. 57 do CDC ('A multa será em montante não inferior 

a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade 

Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente aue venha a substituí-lo") 

não ampara a tese do agravante de que a penalidade administrativa deve 

ser fixada em UFIR, pois o referido dispositivo legal apenas estabelece os 

limites para afixação da referida multa" (AgRg no REsp 1.385.625/PE, Rel. 

Min. SÉRGIO KUICINA, PRIMEIRA TURMA). Eis a ementa do julgado: 

'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA 

PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO EM FILA DE BANCO. 

AUSÊNCL4 OFENSA AO ART. 535 DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR PELA 

CORTE ESTADUAL. REVISÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS. 

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 

EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57 DO CDC. FIXAÇÃO DA 

MULTA. APLICAÇÃO DA UFIR COMO PARÂMETRO. VALOR DA 

PENALIDADE EM REAIS. POSSIBILIDADE. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 

do CPC quando a Corte de origem decide a controvérsia de forma clara e 

fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte, sendo 

desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados 

pelo agravante. 2. As conclusões da Corte de origem a respeito do valor 

da multa administrativa aplicada pelo Procon, bem como dos critérios 

adotados para redução de tal quantia não são passíveis de revisão pelo 

STJ, porque implicariam reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 

o que não se admite no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 

7/STJ 3. O parágrafo único do art. 57 do CDC ('A multa será em montante 

não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da 

Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a 

substituí-lo) não ampara a tese do agravante de que a penalidade 

administrativa deve ser fixada em UFIR, pois o referido dispositivo legal 

apenas estabelece os limites para a fixação da referida multa. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento.' (AgRg no REsp 1385625/PE, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 

11/9/2013.) (..) Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 40, inciso II, 

alínea "a", do CPC, conheço do agravo para negar-lhe provimento. 

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS Relator (Ministro HUMBERTO MARTINS, 

19/06/2015)". Com já dissemos alhures, a aplicação da multa prevista na 

Lei Municipal n. 4.069/2001, tem caráter pedagógico, ante a necessidade 

de desestimular a reiteração da prática da infração noticiada, devendo ser 

reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional. 

Ademais, a norma mencionada tem por finalidade o bem-estar da 

população que utiliza o serviço das instituições bancárias, de forma que a 

regra que determina presteza e agilidade se traduz em dever natural, 

porquanto gera o pronto atendimento e a melhoria na qualidade dos 

serviços bancários disponíveis aos consumidores, objetivo direto destas 

instituições. Inobstante, no caso em tela verifica-se que não há, 

aparentemente, razoabilidade entre a penalidade imposta pelo Decreto 

Municipal n. 4.069/2001, que regulamenta o atendimento de clientes em 

estabelecimentos bancários, que prevê multa de 5.000 UFIRs, na primeira 

reincidência e a duplicação da multa, há hipótese de nova reincidência, e a 

decisão proferida administrativamente que fixou a multa pela infração 

tipificada pelo tempo de espera de 1h9min., para atendimento na fila do 

estabelecimento bancário de, no valor de R$60.000,00. Nesse contexto, o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está evidente 

na parte dispositiva da decisão combatida administrativa, em que resta 

consignado que depois do recurso administrativo ter provimento negado e 

mantendo-se inalterado em sede recursal o quantum sancionário de 

R$60.000,00 (sessenta mil reais) que a meu ver se mostra notoriamente 

exagerado, devendo ser reduzido ao patamar de R$10.000,00 (dez mil 

reais). POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, o pleito da 

presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO 

BRADESCO S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do 

CPC para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 20153573, 

fixando-a em R$10.000,00 (Dez mil reais). Dos pleitos formulados na 

exordial fora parcialmente acolhido sendo, portanto, ínfima a sucumbência 

do Embargado, hipótese em que se equipara a sua vitória. Diante disso 

como preleciona o artigo 86, do CPC, CONDENO unicamente o Embargante 

no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 

86, § único c.c artigo 85, § 3º, I, ambos do CPC. Custas processuais 

quitadas previamente. Traslade-se para os autos da Execução Fiscal n. 

0500288-57.2015.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito. 

Custas processuais pagas na inicial. Sentença não sujeita a reexame 

necessário, vez que não se amolda em nenhumas da hipótese art. 496 do 

CPC. Após o trânsito em julgado arquive-se estes autos, com as baixas e 

demais formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de novembro de 2017 ADAIR JULIETA DA SILVA 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 36425 Nr: 2037-75.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICAS BOAVISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE DA 

PERIFICAÇÃO SOUZA - OAB:23784/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 Intimo a executada para que se manifeste acerca da petição fl.275, no 

prazo de 10(dez) dias, conforme decisão de fl. 278.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 36425 Nr: 2037-75.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICAS BOAVISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE DA 

PERIFICAÇÃO SOUZA - OAB:23784/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 Vistos etc...

1 – Proceda-se à substituição do representante processual da parte 

executada, conforme petição de fls. 276, após, intime-se, a executada 

para se manifestar acerca da petição de fls. 275/275verso, no prazo de 

10 (dez) dias.

 2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e renove 

a conclusão.

3 – Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 388134 Nr: 23868-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOS ANGELES PÃO E CARNE IND. COM. LTDA, 

MIGUEL GUIZARDI JÚNIOR, MARLENE MARIA BELATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:OAB/SP 230.904

 Vistos etc...

Em análise do processo, verifico ausência de instrumento procuratório da 

parte executada ao peticionar às fls. 19/20. Intime-se o Executado para 

regularizar a representação processual e se manifestar acerca da petição 

de fls. 23/24, no prazo de 10 (dez) dias.

Postergo a análise da petição retro mencionada para momento posterior à 

regularização processual.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 113331 Nr: 3495-44.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Chaves Abdalla - 

OAB:17571-A, LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - 

OAB:10.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A

 Vistos etc...l.ISSO POSTO, não verificado no caso a presença de 

quaisquer dos requisitos dispostos no Art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em 11/06/2018 – fls. 346/349 

contra a decisão proferida em 29/05/2018 – fls. 314/326, face à 

inexistência de CONTRADIÇÃO.Por fim, DETERMINO que proceda a 

transferência do valor remanescente bloqueado em 30/08/2017, fls. 299, 

para a Conta Única do Poder Judiciário, uma vez que ainda não fora 

efetuada a sua transferência, conforme se observa do extrato em 

anexo.Não havendo interposição de recurso contra esta sentença, 

transito em julgado, DETERMINO a imediata expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL para levantamento dos valores apreendidos nos autos em favor 

do MUNICIPIO DE CUIABÁ, observando-se os dados bancários informados 

na petição protocolada em 30/08/2017 – fls. 294/296 e após, retornem os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.P. R. I.ISENTO de custas 

processuais, conforme Art. 1.023 do CPC/2015. INTIMEM-SE 

(DJe).CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021280-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel (ADVOGADO(A))

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CÉZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - PROCURADOR FISCAL DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 25/11/2016 Última distribuição 10/04/2017 

Valor da causa R$ 18.602,33- MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

1021280-45/2016 - PJe IMPTte: VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA – 

CNPJ Nº 12.213.335/0001-77 IMPTdo: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 792 Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de MANDADO DE SEGURANÇA, distribuída 

eletronicamente - PJe em 25/11/2016, inicialmente diretamente ao Juízo da 

Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, interposta por VILLA 

JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 12.213.335/0001-77, contra 

ato tido como coator do Sr. Procurador Fiscal do Município de Cuiabá, Dr. 

CÉZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS, qualificados na exordial, 

pretendendo a concessão de liminar initio litis et inaudita altera pars para: 

a) suspender os efeitos dos Protestos sob protocolo n° 11070376, 

11070372, 11070373, 9080565, 12070596, 11070329, 11070375, 

12080552, 11070331 e 11070330, 11070331 e 11070330 e b) suspender 

a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes das CDA’S n° 

13059637, 1362419, 1199794, 1370600, 13112360, 1258150, 1314497, 

1334915, 1213451, 1315410 e 1340572. Ampara a sua pretensão à vista 

dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, postulou 

pela concessão da segurança em definitivo, segurança ratificando a 

medida liminar, a fim de decretar a nulidade dos Protestos sob protocolos 

nºs. 11070376, 11070372, 11070373, 11070374, 9080565, 11070329, 

11070375, 12080552 e 11070330 e consequentemente a extinção das 

CDAS N° 13059637, 1362419, 1199794, 1370600, 13112360, 1258150, 

1314497, 1334915, 1213451, 1315410 e 1340572, visto que as 

mencionadas certidões são nulas em razão da ilegitimidade passiva. À 

causa foi atribuído o valor de R$ 18.602,33(dezoito mil seiscentos e dois 

reais e trinta e três centavos) – ID nº 4182574. Junto à inicial vieram os 

documentos de ID’s nºs 4182578, 4182584, 4182591, 4182593, 4182598, 

4182607, 4182611, 4182616, 4182619, 4182621, 4182625, 4182630. Na 

data de 15/02/2017 o MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Esp. da 

Fazenda Pública de Cuiabá Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu decisão 

na qual DECLAROU a incompetência absoluta do Juízo para processar e 

jugar este mandamus, declinando da competência em favor da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá – ID nº 

4292406, tendo os autos sido redistribuídos em 10/04/2017, vindo à 

conclusão em 11/04/2017. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A Empresa Impetrante postulou a concessão de liminar inaudita 

altera pars, em sede de Ação de Mandado de Segurança, para que lhe 

seja suspenso os efeitos dos Protestos n°s 11070376, 11070372, 

11070373, 9080565, 12070596, 11070329, 11070375, 12080552, 

11070331 e 11070330, 11070331 e 11070330 e a exigibilidade dos 

créditos fiscais consubstanciados nas CDA’S n° 13059637, 1362419, 

1199794, 1370600, 13112360, 1258150, 1314497, 1334915, 1213451, 

1315410 e 1340572. A despeito da ação constitucional de mandado de 

segurança estar garantida no artigo 5º, inc. LXIX da Constituição 

Federal[1] e regulamentada na Lei nº 12.016/2009[2], sabe-se que para a 

concessão da sua liminar inaudita altera pars, se faz necessário que 

exista violação ou ameaça a direito líquido e certo, decorrente de ato ilegal 

ou abusivo praticado por autoridade pública, demonstrado a prima occuli. 

Nas lições de José Afonso da Silva: “O mandado de segurança é, assim, 

um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto à disposição 
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de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato 

ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público.” [3] Além disso, sabe-se que a 

utilização do mandado de segurança para impugnar ato administrativo só 

tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato 

manifestamente ilegal, sendo que o Poder Judiciário, no exercício do 

controle dos atos administrativos, limita-se ao exame de sua legalidade e 

coibir abusos da Administração. Deve, portanto, apenas rever o ato e, se 

for o caso, declará-lo nulo, pois nenhuma lesão de direito pode ser 

excluída da sua apreciação, por força da garantia constitucional 

estabelecida no inc. XXXV do Art. 5º da Constituição da República de 

1988[4]. No âmbito da concessão da sua liminar, a análise judicial, no 

exercício do controle dos atos administrativos, “demanda a observância 

dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o 

fumus bonis juris e o periculum in mora", conforme consolidada 

jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ex vi 

AgRg no RMS 49.441/MG, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), , julgado em 

01/03/2016, DJe 10/03/2016. Assim é que, como uma medida antecipatória, 

exige os requisitos do fumus boni juris, que nada mais são do que fatos 

suficientemente provados com os documentos acostados à inicial, que 

serão analisados pelo Juízo numa cognição sumária, e do periculum in 

mora, ou seja, evidente risco de ineficácia do provimento judicial final. Pois 

bem. Nas razões deste Writ, a Empresa Impetrante aduz que foi 

surpreendida com o recebimento de notificações expedidas pelo Quarto 

Serviço Notarial de Cuiabá – Privativo de Protesto de Títulos, 

comunicando-lhe a apresentação para protestos, pela Procuradoria Fiscal 

do Município de Cuiabá, das CDA’s nºs 13059637, 1362419, 1199794, 

1370600, 13112360, 1258150, 1314497, 1334915, 1213451, 1315410 e 

1340572. Assevera que os débitos fiscais relativos aos títulos 

extrajudiciais acima mencionados, tiveram como fatos geradores IPTU’s 

dos anos de 2014 e 2015, que referem-se imóveis que foram objeto de 

contratos de venda que firmou, lavrados antes do período de vencimento 

dos referidos impostos e que ausência de transferência do domínio dos 

imóveis junto ao RGI não ocorreu apenas em razão da desídia dos 

respectivos Compradores, portanto já não era a Empresa Impetrante o 

Contribuinte responsável pelos referidos pagamentos. Pretendendo 

comprovar o alegado, juntou a estes autos eletrônicos os seguintes 

documentos: 1. Notificações de Protestos (Protocolo nºs 12080552 e 

12080553) das CDA’s nºs 1213451 e 1315410; CDA’s nºs 1213451 e 

1315410, vencidas, respectivamente, em 05/05/2014 e 29/05/2015, 

referentes ao imóvel inscrição municipal nº 01.7.44.033.0405.001 e 

respectiva Proposta de Compra n.º 0005, datada de 26/05/2012 e 

documento denominado “resumo contratual”, datado de 26/05/2012, além 

de requerimento feito ao Cartório do Sétimo Oficio da Capital autorizando a 

lavratura e registro de Escritura Publica em favor de ADRIANO DE 

BARROS SAAD do imóvel Lote 03, qdra 10, Cond. Villa Jardim, Cuiabá-MT, 

datado de 16/10/2014 – ID nº 4182630; 2. Notificação de Protesto 

(Protocolo nº 11070376) da CDA nº 1305937, vencida em 29/05/2015, 

referente ao imóvel inscrição municipal nº 01.7.44.032.0143.001 e 

Contrato de Compra e Venda do imóvel Lote 14, Qdra 07, Cond. Villa 

Jardim, Cuiabá-MT, tendo como comprador LUÍS ALEXANDRE GALDINO DE 

MEDEIROS E CLAUDIANE DEZOTI DE MEDEIROS, datado de 17/03/2015 – 

ID nº 4182625; 3. Notificação de Protesto (Protocolo nº 11070375) da CDA 

nº 1334915, vencida em 29/05/2015, referente ao imóvel inscrição 

municipal nº 01.7.44.032.0113.001 e Contrato de Compra e Venda com 

Permuta nº 200/2015 do Lote 12, Qdra. 07, Cond. Villa Jardim, Cuiabá-MT, 

tendo como COMPRADOR BIO MADEIRAS COMÉRCIO LTDA EPP, datado 

de 10/06/2016 – ID nº 4182621; 4. Notificação de Protesto (Protocolo nº 

11070372) da CDA nº 1362419, vencida em 29/05/2015, referente ao 

imóvel inscrição municipal nº 01.7.44.032.0381.001 e Contrato de Compra 

e Venda com Pacto Adjeto de Financiamento com Alienação Fiduciária do 

imóvel Lote 08, Qdra 07, Cond. Villa Jardim, Cuiabá-MT, tendo como 

Compradora fiduciante devedora ROSIVETE NASSARDEN METELO, datado 

de 08/03/2015 – ID nº 4182619; 5. Notificação de Protesto (Protocolo nº 

11070330) da CDA nº 1340572, vencida em 29/05/2015, vencida em 

29/05/2015, referente ao imóvel inscrição municipal nº 

02.1.14.003.0247.001 e Contrato de Compra e Venda com Pacto Adjeto de 

Financiamento com Alienação Fiduciária do imóvel Lote 23, Qdra 05, Cond. 

Villa Jardim, Cuiabá-MT, tendo como Compradora fiduciante devedora MILA 

AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA, datado de 04/12/2015 – ID nº 

4182616; 6. Notificação de Protesto (Protocolo nº 11070376) da CDA nº 

1314497, vencida em 29/05/2015, referente ao imóvel inscrição municipal 

nº 02.1.14.003.0220.001 e Contrato de Compra e Venda com Pacto Adjeto 

de Financiamento com Alienação Fiduciária do imóvel Lote 21, Qdra 05, 

Cond. Villa Jardim, Cuiabá-MT, tendo como Compradores fiduciantes 

devedores APARECIDA MARIA DE FRANÇA E ITAMAR JOSE SOARES, 

datado de 14/03/2015 – ID nº 4182611; e 7. Notificação de Protesto 

(Protocolo nº 9080565) da CDA nº 1312360, vencida em 29/05/2015, 

referente ao imóvel inscrição municipal nº 01.7.44.031.0243.001 e 

Contrato de Compra e Venda com Permuta nº 029/2015 do imóvel Lote 23, 

Qdra 04, Cond. Villa Jardim, Cuiabá-MT, tendo como compradores OMAR 

LINS CANAVARROS JUNIOR E FLÁVIA JANAINA BRITA DE OLIVEIRA 

CANAVARROS, datado de 15/10/2015 – ID nº 4182607. Dessa forma, no 

caso presente, é possível constatar que o pedido liminar não merece 

guarida, pois não está demonstrado a presença do primeiro requisito – 

fumus bonis juris, senão vejamos: Com efeito, estabelece o CTN que o 

sujeito passivo da obrigação principal é chamado contribuinte, aquele que 

tem uma relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador, que não se confunde com o responsável, cuja 

relação que possui com a situação que constitui o fato gerador da 

obrigação tributária é de outra ordem, não sendo pessoal e direta. Essa é 

a dicção do Art. 121 do CTN, in verbis: “Art. 121. Sujeito passivo da 

obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação 

principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com 

a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, 

quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra 

de disposição expressa de lei.” (negritei). Acerca do IPTU, o Art. 32 do 

CTN estabelece como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 

posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido 

na lei civil, localizado na zona urbana do Município[5], in verbis: “Art. 32. O 

imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e 

territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 

posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido 

na lei civil, localizado na zona urbana do Município. ...” Por outro lado, em 

2009 o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de 

que compete à legislação municipal decidir sobre o sujeito passivo do IPTU, 

através da edição da Súmula 399, verbis: SÚMULA STJ 399: “Cabe à 

legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.” (23/09/2009). 

(negritei). Assim, como obviamente não poderia contrariar o CTN, o 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CUIABÁ também estabelece que o 

sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou o responsável, 

estabelecendo em seu Art. 15, verbis: “Art. 15 - Sujeito passivo da 

obrigação principal é a pessoa física ou jurídica obrigada, nos termos 

deste Código, ao pagamento dos tributos e demais penalidades 

pecuniárias de competência do Município. Parágrafo único - O sujeito 

passivo da obrigação principal, diz-se: I - Contribuinte, quando tenha 

relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 

gerador; II - Responsável, quando, sem revestir a condição de 

contribuinte, sua obrigação decorrer de disposições expressas deste 

Código e de leis tributárias a ele posteriores.” (negritei). Além disso, 

quanto ao IPTU, o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CUIABÁ estabelece 

a faculdade da ‘repartição competente’[6] de indicar quem é o devedor do 

imposto e em nome de quem deverá ser efetuado o lançamento, no Art. 

220, verbis: “Art. 220 - Far-se-á o lançamento no nome sob o qual estiver 

inscrito o imóvel no Cadastro Imobiliário. ... § 5º - Em caso de compromisso 

de compra e venda, o lançamento poderá ser feito em nome do promitente 

vendedor ou do compromissário comprador, se em nome deste estiver 

inscrito no Cartório de Registro de Imóveis.” (negritei). No caso presente, 

pretende a Empresa Impetrante, com base em afirmada venda por 

instrumento particular dos imóveis inscrições municipais nºs 

01.7.44.031.0243.001; 02.1.14.003.0220.001; 02.1.14.003.0247.001; 

01.7.44.032.0381.001; 01.7.44.032.0113.001; 01.7.44.032.0143.001; 

01.7.44.033.0405.001, ver afastada a sua legitimidade passiva quanto aos 

débitos tributários representados pelas CDA’s nºs 1312360; 1314497; 

1340572; 1362419; 1334915; 1305937 ; 1213451 e 1315410, levadas a 

protestos pelo Quarto Serviço Notarial de Cuiabá. Segundo consta dos 

autos, cinco (05) dos sete (07) imóveis relacionados na petição inicial 

foram alienados a terceiros, através de CONTRATO DE VENDA E 

COMPRA. Vejamos: 1. IMOVEL INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.1.14.003.0220.001 – CDA Nº 1314497 – venc. 29/05/2015 (ano-base 

2014) – data da venda 14/03/2015 – contrato de compra e venda; 2. 

IMOVEL INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.1.14.003.0247.001 – CDA Nº 
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1340572 – venc. 29/05/2015 (ano-base 2014) – data da venda 04/12/2015 

– contrato de compra e venda; 3. IMOVEL INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.44.032.0381.001 – CDA Nº 1362419 – venc. 29/05/2015 (ano-base 

2014) – data da venda 08/03/2015 – contrato de compra e venda; 4. 

IMOVEL INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.7.44.032.0113.001 – CDA Nº 

1334915 – venc. 29/05/2015 (ano-base 2014) – data da venda 10/06/2016 

– contrato de compra e venda; 5. IMOVEL INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.44.032.0143.001 – CDA Nº 1305937 – venc. 29/05/2015 (ano-base 

2014) – data da venda 17/03/2015 – contrato de compra e venda. Já em 

relação aos demais dois (02) imóveis, abaixo relacionados, não existe 

sequer comprovação de que foram objetos de alienação, haja vista que as 

Partes não compareceram ao Cartório de Notas de sua preferência para 

solicitar o reconhecimento de firma para que o Tabelião pudesse atestar a 

veracidade das assinaturas dos proponentes compradores e vendedores. 

1. IMÓVEL INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.7.44.033.0405.001 – CDA Nº 

1213451 e 1315410 – venc. 05/05/2014 (ano-base 2013) e 29/05/2015 

(ano-base 2014)– data da venda 15/10/2015 – Proposta de compra data 

de 26/05/2012. Não existe contrato de compra e venda. 2. IMÓVEL 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.7.44.031.0243.001 – CDA Nº 1312360 – 

venc. 29/05/2015 (ano-base 2014) – data da venda 15/10/2015 – contrato 

de compra e venda. Acerca da transferência da propriedade de bens 

imóveis registra–se que, segundo o Art. 1.245 do CC/2002[7], somente 

produzirá efeito quando houver registro no assentamento público, sendo o 

Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do imóvel competente 

para tal. Entende-se por título translativo da propriedade, referido no Art. 

1.245 CC/2002, a Escritura Pública de compra e venda ou Instrumento 

Particular com força de escritura, desde que este instrumento particular 

cumpra os requisitos estabelecidos na lei de registros públicos – Lei nº 

6.015/1973. A documentação juntada aos autos evidencia que NÃO 

HOUVE A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE dos SETE (07) imóveis a 

seguir descritos: 1) Lote 03, qdra 10, Cond. Villa Jardim, Cuiabá-MT; 2) 

Lote 14, Qdra 07, Cond. Villa Jardim, Cuiabá-MT; 3) Lote 12, Qdra. 07, 

Cond. Villa Jardim, Cuiabá-MT; 4) Lote 08, Qdra 07, Cond. Villa Jardim, 

Cuiabá-MT; 5) Lote 23, Qdra 05, Cond. Villa Jardim, Cuiabá-MT; 6) Lote 21, 

Qdra 05, Cond. Villa Jardim, Cuiabá-MT; e 7) Lote 23, Qdra 04, Cond. Villa 

Jardim, Cuiabá-MT, permanecendo o registro dos referidos imóveis no RGI 

e no Cadastro Municipal em nome de VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES 

LTDA – CNPJ Nº 12.213.335/0001-77, ora Empresa Impetrante. Dessa 

forma, no caso presente, não está comprovada a efetiva mudança da 

propriedade com o respectivo registro da Escritura Pública de Compra e 

Venda no RGI, o que garantiria a publicidade do contrato erga omnes, 

presumindo-se a "contemporaneidade" do exercício da posse direta e da 

propriedade, concluindo-se que os IPTU’s que recaiu sobre os imóveis 

supracitados poderão ser exigidos de qualquer um dos sujeitos passivos 

"coexistentes”, estando aparentemente as CDA's expedidas e protestadas 

dentro da presunção de legalidade do Art. 3º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, 

verbis: "Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção 

de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este 

artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do 

executado ou de terceiro, a quem aproveite." Esclarece-se, por oportuno, 

que a questão já fora submetida à sistemática dos RECURSOS 

REPETITIVOS, tendo o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento 

dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito 

do artigo 543-C, do CPC), firmado o entendimento de que ausente o 

registro no Cartório imobiliário pertinente, o contrato de venda e compra 

não transfere a propriedade, sendo contribuintes responsáveis pelo 

pagamento do IPTU qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes", 

verbis: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA 

DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO 

(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se 

contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil 

ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte 

Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a 

qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor 

(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são 

contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP 

n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg 

no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 

17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 

Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, 

Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o 

sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas 

no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio 

útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar 

por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" 

(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. 

Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC 

e da Resolução STJ 08/08.” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, REsp 1111202/SP, julgado em 10/06/2009, DJe 

18/06/2009). Bis in idem: STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, REsp 1110551/SP, julgado em 10/06/2009, DJe 

18/06/2009). Ademais, estabelece o Código Tributário Municipal do 

Município de Cuiabá a faculdade da Administração Pública em caso de 

compromisso de compra e venda, proceder ao lançamento em nome do 

promitente vendedor ou do compromissário comprador, se em nome deste 

estiver inscrito no Cartório de Registro de Imóveis, cabendo ao respectivo 

promitente comprador ou adquirente, nos precisos termos do § 1º do Art. 

189 do CTM[8], a atualização do Cadastro Imobiliário da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá. Desta feita, não logrando a Empresa Impetrante 

demonstrar que levou a registro, no RGI pertinente, os CONTRATOS DE 

VENDA E COMPRA que anexou com a sua exordial – ID’s nºs 4182625 – 

pag. 03/18; 418621 – pag. 09/15; 4182619 – pag. 03/17; 4182616 – pag. 

03/14; 4182611 – pag. 03/18, mostra-se inviável a concessão de medida 

preventiva de segurança liminarmente, impondo a este Juízo o dever 

observar o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de RECURSOS REPETITIVOS, por força do Art. 927, inc. 

III do CPC/2015[9]. ISSO POSTO, não restando demonstrado nestes autos 

eletrônicos, nesta fase de cognição sumária, a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e em observância ao 

disposto no Art. 927, inc. III do CPC/2015, INDEFIRO a liminar inaudita altera 

pars vindicada, para suspender os efeitos dos Protestos levados a efeito 

pelo Quarto Serviço Notarial de Cuiabá e suspender a exigibilidade dos 

créditos fiscais representados pelas respectivas CDA’s, sem prejuízo de 

melhor análise da questão no julgamento de mérito do presente Writ. 

INTIME-SE a Empresa Impetrante desta decisão, através do seu Advogado 

(PJe e DJe). NOTIFIQUE-SE imediatamente a Autoridade Coatora (PJe e 

DJe), para prestar informações no prazo de dez dias, cumprindo-se o 

disposto no Item I do Art. 7º da Lei nº 12.016/2009[10]. A seguir, 

NOTIFIQUE-SE o Representante do Ministério Público (PJe) para se 

manifestar em 10 (dez) dias, nos termos do Art. 12 da Lei nº 

12.016/2009[11]. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Após, voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXIX - conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. [2]. Art. 1º Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça. [3]. In Curso de Direito Constitucional 

Positivo. 27ª edição, 2006, São Paulo. Ed. Malheiros, p. 447. [4]. Art. 5º- 

(...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito; (...). [5]. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CUIABÁ - 

LEI COMPLEMENTAR Nº 043 DE 23/12/1997: Art. 208 - O Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 

acessão física, como definidos na Lei Civil, localizado na zona urbana do 

Município. Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título. [6]. CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CUIABÁ - LEI COMPLEMENTAR Nº 043 DE 

23/12/1997: Art. 29 - Todas as funções referentes a cadastramento, 

lançamento, cobrança, recolhimento e fiscalização de tributos municipais, 

aplicação de sanções por infração a disposições deste Código, bem como 

medidas de prevenção e repressão a fraudes e evasões fiscais, serão 
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exercidas pelos órgãos fazendários e repartições a eles subordinados, 

segundo atribuições constantes de leis específicas e regulamentos. 

(negritei). [7]. Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante 

o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1º Enquanto não se 

registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono 

do imóvel. [8]. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CUIABÁ - LEI 

COMPLEMENTAR Nº 043 DE 23/12/1997: Art. 189 - Deverão ser 

comunicados ao Cadastro Imobiliário da Prefeitura, em formulário próprio 

fornecido pela Divisão de Cadastro Imobiliário, dentro de 30 (trinta) dias, a 

contar da respectiva ocorrência: I - as transcrições, no Registro de 

Imóveis, de títulos e de aquisição de terrenos, mediante averbação; II - as 

promessas de venda e compra de terrenos inscritos no Registro de 

Imóveis e as respectivas cessões de direito; III - as aquisições de imóveis 

construídos; IV - as reformas, ampliações, ou modificações de uso dos 

imóveis construídos; V - outros fatos ou circunstâncias que possam 

afetar a incidência ou o cálculo dos tributos incidentes sobre imóveis. §1º 

- As comunicações de que trata este artigo deverão ser promovidas pelos 

respectivos adquirentes, promitentes compradores, cessionários e, nas 

outras situações, pelo proprietário, enfiteuta ou possuidor a qualquer título. 

§2º - Os dados cadastrais poderão ser alterados, com base em 

declaração prestada e assinada pelo contribuinte, a critério da autoridade 

fiscal, com exceção das alterações referentes à propriedade e à área do 

terreno, que necessitarão da escritura pública do imóvel e à área 

construída que necessitará de diligência fiscal. (negritei). [9]. CÓDIGO 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 927 – Os juízes e os tribunais observarão: III - 

os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 

de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; [10]. Lei nº 12.016/2009 Art. 7º. Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição 

inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações; ... [11]. Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do 

caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério 

Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.
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ESTADO DE MATO GROSSO em face de ORESTES BATISTA PARREIRA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Divida 

Ativa n, 10327/2012 - referente à não vacinação de animais de espécie 

bovina, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10327/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/09/2012

 - Valor Total: R$ 6.249,47 - Valor Atualizado: R$ 6.249,47 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 45. 

Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e IV, da 

Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 29 de agosto 

de 2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31471 Nr: 13462-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO DA SILVA LINS, Cpf: 

01179000102, Rg: 16432339, Filiação: Cláudio Aparecido Regis e Dalva 

Rosalina da Silva, data de nascimento: 08/11/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), motorista, Telefone 9659-6613. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, e considerando o que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada pelo Ministério Público 

contra o acusado REGINALDO DA SILVA LINS, para o fim de condená-lo 

às penas do artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.605/1998. A 

pena prevista é de um a três anos de detenção ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente.Considerando a gravidade dos fatos relatados e 

comprovados nos autos, entendo por bem aplicar, cumulativamente, as 

penas de privação de liberdade e multa. Passo a individualizar a pena com 

a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59, do 

Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6º, da Lei n. 9.605/98.A 

culpabilidade normal à espécie (pesca de espécies por meio de petrecho 

proibido). Logo, não influi negativamente e/ou positivamente na fixação da 

pena-base.Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação 

transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada 

como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao 

princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de 

inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a 

pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que o acusado não 

possui outros procedimentos criminais em seu desfavor. Os motivos do 

crime constituem na pesca de espécimes por meio de petrecho proibido, 

encontrando, no próprio tipo, a necessária censura (pena mínima 

abstrata), não podendo desfavorecer o condenado. Desse modo, deixo de 

valorá-los.Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta 

social e a personalidade do condenado, razão pela qual deixo de 

valorá-las.As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não 

deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a par 

destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta 

delituosa reflete negativamente no meio ambiente e na preservação da 

fauna aquática.Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma 

vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a 

própria sociedade.Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a 

pena-base em 01 (um) ano de detenção.Quanto a pena de multa, sabe-se 

que a sua quantidade (dia-multa) deve ser dosada a partir dos mesmos 

critérios valorados para a fixação da pena privativa de liberdade (critério 

trifásico), obtendo-se, assim, exata proporcionalidade entre as penas 

(princípio da proporcionalidade das penas).Nesses termos, considerando 

a pena privativa de liberdade fixada (01 (um) ano), fixo, 

proporcionalmente, em 10 (dez) dias a quantidade de dias-multa.Quanto ao 
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valor unitário do dia-multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação 

econômica do condenado (art. 60 do CP), não podendo ser inferior a um 

trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem 

superior a cinco vezes esse valor (art. 49, §1º, do CP, c/c art. 18, da Lei 

n. 9.605/98).No caso, verifica-se que não há nos autos elementos 

suficientes sobre a situação econômica do condenado, situação que 

implica na fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (Nesse sentido: 

T J D F  n .  0 0 3 3 3 2 7 - 3 1 . 2 0 0 9 . 8 0 7 . 0 0 0 7 .  T J M G  n . 

1.0261.11.001221-6/001).Nesses termos, fixo o valor unitário do dia-multa 

em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do 

fato.Verificada a existência de circunstância atenuante da confissão 

espontânea (artigo 65, III, “d”), deixo de atenuar a pena em razão da sua 

aplicação no mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior 

Tribunal de Justiça que firmou entendimento de que “a incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal”. Inexistem circunstâncias agravantes, bem como causas de 

aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 

1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser 

atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato 

até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como 

adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 

60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu 

pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50, do Código 

Penal.Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa da 

liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, §2º, alínea "c", do 

Código Penal. 2.1.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS.No caso, verifico que o condenado 

REGINALDO DA SILVA LINS preenche os requisitos (objetivos e 

subjetivos) impostos para a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito (art. 44, do CP, e art. 7º, da Lei n. 9.506/98).Conquanto 

se trate de crime doloso, a pena definitiva ficou abaixo de 04 (quatro) 

anos. Não há que se falar em crime cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa. As informações contidas nos autos não apontam 

reincidência. Por fim, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 

a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 

indicam que a pena substituta é suficiente para efeitos de reprovação e 

prevenção do crime.Logo, promovo a substituição da pena privativa de 

liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de 

serviços à comunidade em tempo e local a serem definidos pelo Juízo do 

Núcleo de Execuções Penais, com fundamento nos artigos 43, inciso IV, e 

44, §2º, ambos do CP, e art. 8º, inciso I, da Lei n. 9.605/98. 2.2.DOS 

DANOS OCASIONADOS.Nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição da 

República, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a 

sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de 

reparação dos danos causados.A Lei n. 11.719/2008, alterando a redação 

do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu a 

obrigação de o juiz fixar o valor mínimo para a reparação dos danos 

causados à vítima. “Art. 387. O juiz ao proferir sentença condenatória:

(...);IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.Frise-se, que 

a Lei n. 9.605/98 também possui dispositivo nesse sentido. Vejamos:“Art. 

20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando 

os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo 

único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá 

efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da 

liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”.Ocorre que, no 

caso, inexistem elementos suficientes para a fixação de um valor, ainda 

que mínimo, para reparar os danos causados pelas infrações cometidas 

pelo condenado, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido 

(meio ambiente e, indiretamente, a sociedade).Ademais, à falta de 

pretensão específica para a fixação da indenização (fixação de quantum 

ex officio), bem assim de instrução processual peculiar, não podem os 

condenados arcar com valores aleatoriamente fixados, sob pena de 

ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa.Nesses termos, deixo de fixar quantum atinente à reparação em 

questão.2.3.DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.Após o trânsito em julgado, 

determino: a) a suspensão dos direitos políticos dos condenados 

enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o cumprimento 

integral, inclusive de eventuais penas acessórias da condenação, que não 

se confunde com a perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III); b) que 

se inscreva o nome dos réus no rol dos culpados, conforme determina a 

CNGC, Capítulo 5, Seção 1, item 5.1.3; c) que sejam expedidos ofícios aos 

Institutos de Identificação do Estado e Nacional, comunicando a presente 

condenação; d) que se expeça ofício ao Cartório Eleitoral respectivo, 

comunicando sobre as suspensões ventiladas; e) que se seja expedida 

guia para execução de penas e medidas, privativas e não privativas de 

liberdade, acompanhada de documentos referidos no art. 106, da Lei n. 

7.210/84, remetendo-os ao Núcleo de Execuções Penais para realizar o 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora aplicadas, 

nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado dispositivo.Condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804, do 

CPP, na hipótese de não concessão de assistência judiciária 

gratuita.P.R.I.C

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34491 Nr: 1628-96.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delma de Lara Pinto Pardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.626

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que a executada quitou o débito relativo às 

CDA n. 1253260 e 1422765, conforme noticiado pelo exequente à fl. 42, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que as Certidões de 

Dívida Ativa n. 1253260 e 1422765 já contemplam os honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria Geral do Município, em campo 

designado como “Fundo – PGM”.

3. Determino o imediato desbloqueio da penhora efetivada por meio do 

sistema Renajud (fls. 40/41).

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

6. P.R.I.C.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9614 Nr: 602-44.2009.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Oliveira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3472-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40798 Nr: 2015-77.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: vicente rodrigues cunha - 

OAB:3717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos opostos e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 485, 

inciso VI c/c artigos 786 e 925, do CPC, ante a ausência de interesse de 

agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que o 

embargante não está inadimplente com o título, uma vez que cumpriu com 

as obrigações assumidas no TAC.Por fim, em que pese o acolhimento do 

pedido do embargante, considerando que ele deu ensejo à interposição da 

execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar os 

comprovantes de adimplemento do termo firmado, aplicando o princípio da 

causalidade, condeno-o ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.Com tais considerações, deixo de 

submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito 

controvertido tem valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários 

mínimos, nos termos do artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC/2015.Com o 

trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, 

traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso e, a seguir, 

arquivem-se. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, determino o 

arquivamento dos autos com baixa, devendo para tanto ser anotado no 

Cartório Distribuidor as custas processuais ou emitida a certidão de dívida 

ativa, conforme o valor, nos termos do Provimento n. 11/2014-CGJ. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41099 Nr: 2150-89.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 6762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos opostos e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 485, 

inciso VI c/c artigos 786 e 925, do CPC, ante a ausência de interesse de 

agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que o 

embargante não está inadimplente com o título, uma vez que cumpriu com 

as obrigações assumidas no TAC.Por fim, em que pese o acolhimento do 

pedido do embargante, considerando que ele deu ensejo à interposição da 

execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar os 

comprovantes de adimplemento do termo firmado, aplicando o princípio da 

causalidade, condeno-o ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, com a ressalva de que a exigibilidade 

dessa condenação somente ocorrerá observando-se o disposto no §3º, 

do art. 98, do CPC/2015.Com tais considerações, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido 

tem valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, nos 

termos do artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC/2015.Com o trânsito em 

julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, 

traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso e, a seguir, 

arquivem-se. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22809 Nr: 306-80.2013.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARSKE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do c. Superior Tribunal de 

Justiça, requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30350 Nr: 1865-67.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO BOAMORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte executada, na pessoa do seu 

procurador, para tomar ciencia da juntada da procuração, bem como, para 

manifestar-se nos autos no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38688 Nr: 601-44.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO 

VACCHIANO -PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 7.344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - 

OAB:OAB/MT 6187

 Outrossim, determino:

1- A citação do requerido para tomar ciência desta ação e, 

oportunamente, querendo, apresentar contestação no prazo legal;

2- A notificação do Estado de Mato Grosso para, querendo, integrar a lide.

Após as providências acima e efetivada a citação do requerido, determino 

a suspensão deste feito, conforme pugnado pelo autor no item 4.4 (fl. 14).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31277 Nr: 2692-78.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENJI EGUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ, POR MEIO DA 

FAZENDA PÚBLICA MUNÍCIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana da Cunha Pereira - 

OAB:16214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que não houve a segurança do juízo 

nos autos em apenso, com a penhora de bens ou depósito e/ou bloqueio 

integral do valor exequendo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento nos artigos 16, §1º, da Lei n. 8.630/1980 e 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.Isento de custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado e, após as anotações de estilo, arquivem-se os presentes 

autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36129 Nr: 2751-32.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, FABIO BORGES DE 

LIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BATISTA ROSA - 

OAB:OAB/GO 22122

 Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por ELMO 

ENGENHARIA LTDA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), objetivando a 

extinção da execução fiscal, sob alegação de ilegitimidade passiva por 

não ser o responsável pelo imóvel objeto da autuação, uma vez que 

vendeu o imóvel, bem como de nulidade da certidão de dívida ativa 

exequenda, por inobservância ao requisito formal obrigatório constante no 

art. 202, do CTN.

Em contrapartida, o exequente sustentou a ausência de comprovação de 

propriedade, bem como a inexistência de vício na CDA devendo 

prosseguir a execução fiscal (fls. 70/73).

É o relatório. Decido.

 Como se sabe a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada 

a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de 

exame de ofício pelo Juiz. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao 

caso em análise, desde que não haja necessidade de dilação probatória, 

quando deverá a parte interpor embargos à execução.

 No caso, a excipiente sustentou a nulidade da certidão de dívida ativa 

exequenda, por suposta inobservância dos requisitos legais obrigatórios.

De início, destaca-se que ausentes os requisitos essenciais à validade da 

CDA, não serve ela como título extrajudicial apto a embasar a presente 

Execução Fiscal. Em razão disso, por se tratar de condição do processo 

de execução e, por conseguinte, de matéria de ordem pública, sua análise 

pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim como 

a Lei de Execução Fiscal, prevê os requisitos que devem ser 

obrigatoriamente observados para a validade da inscrição em dívida ativa.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 202:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a 

disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o 

crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a 

indicação do livro e da folha da inscrição. [sem destaque no original].

No caso, vê-se que o art. 202, inciso III, do CTN, de fato não foi 

corretamente observado, uma vez que a certidão de dívida ativa 

apresentada pelo Município de Cuiabá (MT) informa como fundamentação 

legal “infração código sanitário e de postura – artigos 4º à 509 da Lei 

Compl. Mun. n. 004, de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. n. 033, de 28-7-1997”.

 Nesses termos, a CDA apenas invocou as legislações 

supramencionadas, de forma genérica, sem especificação do dispositivo 

em que se fundamenta.

Todavia, entendo não ser o caso de extinção do executivo fiscal, 

considerando se tratar de erro material ocorrido no momento da 

confecção da CDA, especificamente no campo que descreve os 

dispositivos de lei em que a executada, ora embargante foi autuada, por 

infração administrativa ambiental.

Nessas situações de ocorrência de erro material, o §8º, do art. 2º, da Lei 

n. 6.830/80 permite que, até a prolação de sentença em ação de 

embargos, a Fazenda Pública possa emendar ou substituir a Certidão de 

Dívida Ativa que contenha vícios formais. Vejamos:

“Art.2º (...)

§8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa 

poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do art. 543-C, 

do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos, editou a Súmula 

392 que dispõe:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução”. [sem destaque no original].

No presente caso, portanto, mostra-se viável a substituição do título 

executivo, conforme pugnado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) à fl. 71, 

com a consequente apresentação da CDA corrigida à fl. 74.

Quanto à alegação de que não é parte legítima para figurar no polo 

passivo da execução, eis que teria vendido o imóvel em 10-06-2008 à 

Fábio Borges de Lima, tendo ocorrido cessão do contrato em 05-07-2011 

à Manoel Alves e Maria Lourdes Ferreira Alves, sendo o débito exequendo 

de responsabilidade do novo adquirente.

Pois bem. Em análise dos documentos apresentados pela excipiente, 

entendo que a comprovação de suas alegações necessita de dilação 

probatória.

 Isso porque, a excipiente juntou aos autos Proposta de Compra de Lote e 

Recibo de Contrato de Vendas de Imóveis (fls. 63/64), não sendo tais 

documentos hábeis para comprovação da propriedade do imóvel, o que se 

daria com o registro da escritura pública de transmissão do bem ao 

adquirente que é o único ato capaz de produzir semelhante efeito perante 

terceiros.

Assim, somente o registro da escritura de compra e venda no Registro de 

Imóveis competente possui o condão de transferir a propriedade do 

imóvel, e, enquanto não se proceder a tal registro, o alienante continua ser 

havido como dono do imóvel, conforme preceitua o artigo 1245, §1º, do 

Código Civil, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, 

conforme orientação expressa na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Só é cabível exceção de 

pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um 

de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa 

ser tomada sem necessidade de dilação probatória. [...] 5. Embargos de 

declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento”. (EDcl no AgRg no REsp 1217385 / SP – Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES – T1 - PRIMEIRA TURMA - DJe 19/04/2013) [sem 

destaque no original].

Portanto, não obstante ser possível a defesa indireta de mérito pela via da 

exceção de pré-executividade, se a alegação não for provada de plano, o 

indeferimento ou rejeição da exceção é medida que se impõe.

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42720 Nr: 3086-17.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAKUA ENTERPRISE LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO - SMDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Anilson Menacho - 

OAB:13949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrando por SAKUA ENTERPRISE 

LTDA EPP, qualificada nos autos, contra ato tido coator do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

A liminar foi deferida às fls. 70/71.

Infere-se dos autos que a presente ação foi distribuída em 28 de 

novembro de 2014 (fl. 05v), sendo redistribuída para este Juízo Ambiental 

em 2 de outubro de 2018 e remetida em carga apenas em 10 de outubro 

de 2018.

Desse modo, considerando o teor da decisão de fls. 52/53, INTIME-SE a 

impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no 
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prosseguimento do feito, bem como sobre a possível perda superveniente 

do objeto, nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do CPC/2015.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39901 Nr: 1425-03.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSLIQUIDOS TRANSPORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GORGON NOBREGA - OAB:31053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que não houve a segurança do juízo 

nos autos em apenso, com a penhora de bens ou depósito e/ou bloqueio 

integral do valor exequendo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento nos artigos 16, §1º, da Lei n. 8.630/1980 e 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.Isento de custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado e, após as anotações de estilo, arquivem-se os presentes 

autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 5166 Nr: 706-75.2005.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, JOSE 

FRANCISCO NEVES - OAB:9352, Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Auxiliadora da 

Conceição Lopes - OAB:104.791

 1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito relativo à 

CDA n. 000683/2005, conforme noticiado pelo exequente à fl. 155, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.2. Isento de honorários, eis que já recolhido de 

forma administrativa, por meio do acordo realizado. Todavia, condeno a 

parte executada nas custas processuais, em atenção ao princípio da 

causalidade.3. Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras 

existentes nestes autos. Expeça-se o necessário.4. Com o trânsito em 

julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, arquive-se.5. 

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios. 6. P.R.I.C”.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39699 Nr: 1302-05.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA APARECIDA TEIXEIR GALBIATTO, Espólio de 

Ernesto Galbiatto Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Costa Leite - 

OAB:9066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento.

2. Em igual prazo, as partes deverão se manifestar sobre a possibilidade 

de buscarem uma solução pacífica para o caso, com a consequente 

designação de audiência de conciliação (art. 3º, §3º, do CPC/2015).

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 3085-32.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LUI RUBIN PASQUALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o impetrante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre a inadequação da via eleita em razão 

da ausência de ato coator.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32399 Nr: 170-44.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E 

PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA 

- OAB:8.764/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14.500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:OAB/MT 16.735, MURILO MATEUS MORAES LOPES - 

OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:OAB/MT 5.931

 Vistos.

Cuida-se de pedido de homologação de acordo acostado às fls. 

533/534-v, em que são partes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

LTDA, com objetivo de retirar imediatamente o equipamento (painel 

publicitário de LED) instalado no prédio situado na Avenida Isaac Póvoas, 

n. 950 e na obrigação de colaborar com a Prefeitura Municipal de Cuiabá 

na revitalização da Praça do Boa Esperança, situada entre as Ruas 10 e 

49.

Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado pelas partes às fls. 

533/534-v.

Em consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC.

Ao final do prazo estipulado para cumprimento do acordo, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 3085-66.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CPA NORTE III, CONDOMINIO 

MORADA DA SERRA I, CONDOMINIO MORADA DA SERRA II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/O

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42729 Nr: 3092-24.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como trazer uma cópia da inicial, bem como 

depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco CREDIJUD, Banco: 

756, Agência 4256, Conta Corrente 1484-2, CPF: 338.983.166-53, não 

podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42716 Nr: 3082-77.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça José Reinaldo Mendes dos Santos, Conta banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente: 7864-6 CPF: 161-746-231-49 Fone: 

99286-9533, não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais 

de justiça que cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37315 Nr: 3485-80.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADYSON SÁ FLORO - 

OAB:17.518, WILDER NORIO OHARA - OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42723 Nr: 3088-84.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CXOORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o impetrante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre a inadequação da via eleita em razão 

da ausência de ato coator.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27107 Nr: 1452-88.2015.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENA APARECIDA RIBEIRO E SILVA, 

EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITÓRIA SPE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joeverton Silva de Jesus - 

OAB:9946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Cavalvcanti 

Albuquerque - Procuradora do Município - OAB:7892

 Vistos.

Considerando o teor do Termo de Audiência de fl. 329, INTIMEM-SE as 

partes para ciência e manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Após, concluso para saneamento ou julgamento, se for o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42626 Nr: 3037-73.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GE PROMOÇÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA E 

TELEMARKRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 

QUEIROZ - OAB:163613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 37, bem como em atenção ao 

princípio da não surpresa (artigos 9º e 10, do CPC/2015), INTIME-SE a 

embargante para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40446 Nr: 1782-80.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCÍZIO ANTÔNIO MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 503 de 931



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB/MT 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de decidir acerca de eventual juízo de retratação, considerando a 

apresentação de cópia do recurso de agravo de instrumento interposto 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão que deferiu a liminar 

às fls. 58/59, nos termos do art. 10, do CPC/2015, INTIME-SE o impetrante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a provável 

inadequação da via eleita, em razão da ausência de ato coator.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42132 Nr: 2787-40.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLM PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulada pela impetrante à fl. 

44, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

requerendo, por conseguinte, a homologação do pedido.

É o necessário relato. DECIDO.

A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 

485, inciso VIII, do CPC/2015, que estabelece que o juiz não resolverá o 

mérito quando “homologar a desistência da ação.”

Nesses termos, disciplina o prof. Hely Lopes Meirelles que:

“O mandado de segurança, visando unicamente à invalidação de ato de 

autoridade, admite desistência a qualquer tempo.” (in Mandado de 

Segurança. 29ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 123). (sem 

destaque no original).

Da mesma forma é o entendimento do seguinte julgado do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – REAVALIAÇÃO QUESTÕES – 

CONCURSO MAGISTRATURA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O pedido de desistência do 

mandamus pode ser formulado a qualquer tempo, independentemente da 

anuência do impetrado, acarretando a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, em conformidade com o art. 267, VII do CPC.” (MSI 

N.º 84066/2006 – ÓRGÃO ESPECIAL - CLASSE II – REL. DES. DONATO 

FORNUTADO OJEDA). (sem destaque no original)”.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as 

Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.R.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32417 Nr: 184-28.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMIRO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.477

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 35), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21492 Nr: 1356-15.2011.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGA PORTO SEGURO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Rachid Jorge - 

OAB:15936, Marines Carolina Zimmer - OAB:12116-E, Veronica 

Toledo de Almeida Neves - OAB:11616-B

 Vistos.

Em atenção ao pedido de parcelamento apresentado pela empresa 

requerida à fl. 678, referente ao valor acordado entre as partes como 

medida compensatória, diante da manifestação favorável do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL (fl. 677), DEFIRO o referido pedido.

Em razão de ausência de informação quanto ao início do pagamento, fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para comprovação da quitação da primeira 

parcela, sendo que as restantes na mesma data dos meses 

subsequentes.

Por outro lado, quanto ao requerimento para realização de nova vistoria, 

visando comprovar o integral cumprimento das medidas acordadas, 

considerando que já houve, em momento anterior, a realização de vistoria 

na área por equipe do Projeto Verde Rio, resultando no Relatório de 

Vistoria n. 005/SEMA/SUF/Projeto Verde Rio/2017, acostado às fls. 

615/624, entendo oportuno que a nova vistoria também seja realizada pela 

referida equipe, visto que já conhecem a área, bem assim o acordo 

firmado entre as partes.

Intimem-se as partes para ciência desta decisão, bem como para adoção 

das medidas necessárias para o seu cumprimento.

Às providências, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31475 Nr: 7503-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON SOUZA DE CARVALHO, SIMONE 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Marques e Silva - 

OAB:7731

 .Logo, somando-se o total decorrido (08 anos, 08 meses e 28 dias) 

verifica-se que não transcorreram os doze anos exigidos pela norma para 

o reconhecimento da prescrição, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva referente ao art. 54, 

§2º, V, da Lei n. 9.605/98.Nesses termos, ausente qualquer hipótese 

prevista no artigo 397, do CPP, que orientam a absolvição sumária. Assim 

sendo, em obediência ao devido processo legal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22-10-2018, às 15h30, conforme 

determina o art. 399 do CPP. Intimem-se o(s) denunciado(s), seus 

defensores e o Ministério Público.Requisite(m)-se/intime(m)-se a(s) 

testemunha(s).Determino o cumprimento dos mandados no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos dos itens 2.5.3 e 3.3.13, III, a, da CNGJ - 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.Decorrido o prazo sem a devolução do mandado devidamente 

cumprido, comunique-se o fato à d. Diretora do Foro, a fim de que sejam 

tomadas as medidas pertinentes ao caso, visando à responsabilização do 

meirinho.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de julho de 2018.
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Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 387901 Nr: 1988-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARCI SIQUEIRA, Cpf: 88202356172, Rg: 

6523621, Filiação: Irene Venancio de Siqueira e Zenith Barbosa Siqueira, 

data de nascimento: 04/05/1976, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

solteiro(a), borracheiro/autonomo, Telefone 65-9941-1509. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu, Senhor Darci Siqueira, para que compareça à 

Sessão de Julgamento, designada para o dia 21 de janeiro de 2019, às 

13:30, no Fórum desta Comarca, cujo endereço está declinado no rodapé.

Despacho/Decisão: Autos código nº 387901Vistos, etc.Designo o dia 21 

de janeiro de 2019, às 13h30min, para a sessão de julgamento, pelo 

Tribunal Popular do Júri.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosana Albuquerque 

Dutra, digitei.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018

Monica Catarina Perri Siqueira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 467156 Nr: 31113-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEAN DEIVISON DE SOUZA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3.878/AC, SUELI GRAMINHO DA SILVA - 

OAB:18.432-E, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714

 Autos código nº 467156

Vistos, etc.

WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA pleiteou a sua condução ao 

Plenário do Tribunal do Júri desta capital, no próximo dia 29, a fim de 

promover a defesa do acusado Josean Deivison de Souza Magalhães, na 

qualidade de advogado por ele constituído.

 É a síntese.

Decido:

 O pedido não prospera.

A única previsão legal no que tange ao trabalho externo, se refere a preso 

condenado que cumpre pena no regime inicialmente fechado e “somente 

em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração 

direita ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas 

contra a fuga e em favor da disciplina” (LEP, artigo 36).

No caso concreto, além do requerente estar preso preventivamente, com 

julgamento designado para o dia 30/10/2018, o labor reportado refere-se à 

sua própria atividade profissional de advogado, desvinculada, portanto, 

em seus dois aspectos, da norma acima mencionada.

 Diante da ausência de respaldo legal, indefiro o pedido.

 Embora o acusado esteja representado nos autos por outros dois 

advogados constituídos (fls. 418 e 446), intime-o desta decisão, 

facultando-lhe a substituição do ora requerente, por outro profissional da 

sua confiança.

 Cumpra-se.

No mais, aguarde-se a realização do julgamento.

 Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018.

 Mônica Catarina Perri Siqueira

 Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 446524 Nr: 23453-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ANTONIO ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO DE SOUZA - 

OAB:10246/MT

 Vistos, etc.

A defesa requer, às fls.99/110, a progressão regimental em favor do 

recuperando, para o regime aberto e, em segundo plano, a alteração do 

horário de recolhimento domiciliar noturno para às 23h00, sob o argumento 

de que o mesmo pretende trabalhar no período noturno.

 Ocorre que, conforme o cálculo de fls.99, o apenado somente alcançará 

o lapso necessário à progressão de regime em 09/06/2019.

 Logo, não há que se falar em progressão, uma vez que o sentenciado 

não preenche os requisitos objetos necessárioa esta.

Ademais, quanto ao pedido de dilação do horário de recolhimento domiciliar 

noturno, em momento algum fora apresentada documentação 

comprobatória do vínculo empregatício ou da jornada de trabalho até às 

23h00, razão pela qual, deixo de acolher o pleito defensivo.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 29911 Nr: 1234-40.2002.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 Vistos, etc.

MOACIR SANTOS DE ALMEIDA por meio de suas defesa postulou às fls. 

523 a concessão do livramento condicional.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária 

ao pleito do penitente (fls. 532/533).

Às fls. 530 foi revogada a decisão de fls. 495, declarando remidos, tão 

somente, 321 dias da pena do penitente, face a comprovada falsificação 

parcial dos atestado de trabalho juntada aos autos.

Elaborado novo cálculo de pena, verifica-se que o penitente somente 

alcançará o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional 

em 28/10/2032.

Assim sendo, o penitente ainda não preencheu o requisito objetivo atinente 

a concessão do livramento condicional, via de consequência, deixo de 

acolher o referido pedido.

 Vistas às partes para manifestação acerca do cálculo de pena.

Aguarde-se o cumprimento da reprimenda.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 516244 Nr: 8656-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SANDRO SILVA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Nogueira 

Franco - OAB:62.324/PR, MARCELO FEILICIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc;

Atenda-se cota ministerial retro, proceda-se o apensamento do presente 

incidente ao PEP sob nº 808238.
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Após, novas vistas ao MPE.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 423752 Nr: 29480-89.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITA DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT

 Vistos, etc.

A Defesa do penitente requereu, às fls. 191, a transferência do local de 

cumprimento da pena imposta ao sentenciado para a Comarca de 

Primavera do Leste/MT.

Instado a opinar, o representante ministerial manifestou de forma favorável 

ao pleito defensivo, vez que o penitente pretende residir com a sua família 

e, inclusive, carreou cópia do comprovante de residência.

É o relatório.

Decido.

 Os autos revelam que o recuperando Wita da Silva Pinheiro, condenado a 

pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, foi inserido no 

cumprimento do regime semiaberto no dia 20/09/2018, mediante o uso do 

monitoramento eletrônico.

Como é sabido, o regime intermediário, nesta Comarca, é cumprido através 

de prisão domiciliar, cuja fiscalização é efetuada por meio do Programa de 

Monitoramento Eletrônico, por força do art. 146-B da LEP.

No mesmo norte, conforme o art. 66, V, “g”, da Lei de Execução Penal, 

compete ao Juiz da execução determinar “o cumprimento de pena ou 

medida de segurança em outra comarca”.

Além do mais, observa-se que o pedido imbricado aos autos pelo 

recuperando baseia-se na vontade em voltar a residir próximo a seus 

familiares.

Desse modo, com o fito de promover a ressocialização do homem/mulher 

que está/esteve em estado de prisão, acolho o pleito defensivo, com 

fulcro no art. 66, V, “g”, da LEP, autorizando o recuperando Wita da Silva 

Pinheiro a residir na cidade de Primavera do Leste/MT, devendo o mesmo 

apresentar-se no fórum daquela urbe, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias.

Finalmente, remetam-se os presentes autos à Comarca Primaverense para 

dar continuidade ao cumprimento da reprimenda imposta.

 Intime-se o penitente.

SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE DESLOCAMENTO.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 350341 Nr: 11546-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS CAETANO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE DE FRANCO 

GODOY - OAB:6692

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 147461 Nr: 14344-62.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR JOSÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado JONAS CANDIDO DA SILVA, para devolução dos 

autos nº 14344-62.2009.811.0042, Protocolo 147461, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 375207 Nr: 16478-86.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FAGNER URIVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890/MT, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - 

OAB:4344-A

 Desta feita, nos termos do art. 111, da LEP, o novo regime fixado deverá 

ser o fechado. Neste sentido:HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE 

EXCEPCIONAL QUANDO A QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO EXIJA 

APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – REGRESSÃO DE REGIME 

PER SALTUM DO SISTEMA ABERTO PARA O FECHADO – POSSIBILIDADE 

– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMETIMENTO DE NOVO 

CRIME DOLOSO DURANTE O REGIME MENOS GRAVOSO – REGRESSÃO – 

SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – UNIFICAÇÃO DAS 

PENAS – QUANTUM QUE ULTRAPASSA OITO ANOS – FUNDAMENTAÇÃO 

SUFICIENTE – LAPSO TEMPORAL PARA NOVA PROGRESSÃO NÃO 

ALCANÇADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 

ORDEM DENEGADA. A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o 

entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição 

ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija 

aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de 

lesão ao direito de locomoção do paciente. Assim, não há qualquer 

impedimento para o exame da matéria relativa ao cumprimento dos 

requisitos para a progressão de regime prisional no bojo do remédio 

heroico.Advindo nova condenação por crime doloso praticado no curso de 

execução da pena, deve o sentenciado ter o seu regime regredido para 

qualquer dos regimes mais rigorosos, nos termos do artigo 118, inciso I, da 

LEP.Diante do quantum de reprimenda estabelecido – 11 anos e 9 meses 

de reclusão – e também da recalcitrância do paciente em praticar nova 

infração após progredir para o regime aberto, evidencia-se sua inaptidão, 

por ora, a cumprir o restante da pena imposta em regime menos gravoso. 

Não satisfeito o requisito objetivo para a nova progressão de regime 

prisional, inviável a sua realização.(HC 18611/2016, DES. PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, 

Publicado no DJE 13/04/2016)Nestes termos, indefiro o pedido defensivo 

formulado.Com a prisão do penitente, elabore-se novo cálculo de 

pena.Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 419237 Nr: 24573-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOARES 

MACHADO DA COSTA - OAB:21593/O

 Vistos, etc;

LUIZ CARLOS PADILHA cumpre pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses 

e 20 (vinte) dias de detenção pela prática do crime descrito no artigo 172 

do Código Penal.

A fls. 109/110, a defesa requereu a declaração da extinção da 

punibilidade do apenado, em razão do cumprimento integral da pena.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pela concessão ao 

apenado, do indulto previsto no artigo 1º, inciso I do Decreto nº 

9.246/2017.

 É o relatório. Decido.

 Analisando os autos, denota-se que o reeducando cumpre pena de pena 

de 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Em detida análise do artigo 1º, inciso e I, Decreto nº 9.246/2017, 

estabelece que:

“Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e 

estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se 

reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a 

pessoa”.

Sem maiores delongas, ressai da decisão liminar proferida em sede 

cautelar em 12/03/2018, pelo Ministro Roberto Barroso, nos autos da ADIN 

nº 5.874, a fixação de critérios para aplicação da concessão do indulto, 

relativo à pratica de crime cometido sem violência ou grave ameaça, 

suspendendo do âmbito da incidência do Decreto nº 9.246/2017 apenas 
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os crimes de peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, 

tráfico de influência, os praticados contra o sistema financeiro nacional, 

os previstos na Lei de Licitações, os crimes de lavagem de dinheiro e 

ocultação de bens, os previstos na Lei de Organizações criminosas e a 

associação criminosa.

Do mesmo modo, a decisão liminar determinou também que nas hipóteses 

previstas no Inciso I do artigo 1º do Decreto nº 9.246/2017, a concessão 

do indulto, depende do cumprimento mínimo de 1/3 da pena e só se aplica 

aos casos em que a condenação não for superior a oito anos, balizas que 

condicionam a interpretação do inciso I do §1º do artigo 2º do Decreto nº 

9.246/2017.

 Assim sendo, evidencia-se que o crime cometido pelo apenado não 

corresponde a nenhum dos crimes cujo âmbito de incidência do Decreto 

Presidencial foi suspenso pela recente decisão.

 No caso versando, o penitente afirma ter adimplido os requisitos 

necessários ao benefício concedido pelo Decreto Presidencial em análise.

 Nessa seara, extrai-se que é requisito para a concessão do indulto, 

abalizado na decisão liminar proferida na ADIN nº 5874/DF em 12/03/2018, 

somente com o efetivo cumprimento do correspondente a 1/3 (um terço) 

da pena e só se aplica aos casos em que a condenação não for superior 

a 08 (oito) anos.

Nessa linha de raciocínio, verifica-se do Executivo de Pena, que o 

penitente até a data de 25/12/2017 preencheu todos os requisitos exigidos 

para a concessão da benesse pretendida.

Quanto à pena de multa, vê-se dos autos às fls. 116/130, que o penitente 

adimpliu as prestações referentes à pena de multa.

Assim sendo, em consonância com o parecer Ministerial, uma vez que a 

concessão da benesse requerida encontra respaldo no art. 1º, inciso I, do 

Decreto n. 9.246/2017, cultivado pela decisão liminar proferida na ADIN nº 

5874/DF em 12/03/2018, em relação à pena, bem como, em relação à pena 

de multa devidamente adimplida, objetos deste processo executivo, julgo 

extinta a punibilidade do apenado, com fundamento legal no art. 107, inciso 

II, do Código Penal.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as formalidades legais.

P.R.I.C..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 112088 Nr: 15563-81.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucilo Lourenço da Silva 

Junior - OAB:21644/O

 1. Trata-se de execução penal de ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA, na 

qual cumpre a pena de 13 anos, 09 meses e 24 dias de reclusão.2. No dia 

27.11.2013 o Ministério Público manifestou pela suspensão cautelar do 

regime de pena, expedindo-se o consequente mandado de prisão em face 

do recuperando, argumentando, em síntese, que o mesmo não foi 

localizado para participar da audiência de justificação (fls. 791).3. À fl. 792 

este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão.4. Inconformada, 

a defesa do recuperando manifestou pela revogação do decreto 

constritivo, argumentando, em delitiva, bem como está trabalhando.09. 

Assim, e tendo em vista que a pena também visa a reinserção do 

executado no meio social e no mercado de trabalho, tenho por 

desnecessária a manutenção do decreto.10. Ademais, o apenado 

apresentou vínculos na presente comarca, inclusive com endereço 

atualizado, bem como demonstrou interesse em comparecer em juízo para 

justificar o ocorrido e dar seguimento à sua pena.11. Nessa perspectiva, 

REVOGO o decreto de prisão do executado ADRIANO HENRIQUE DE 

SOUZA e DESIGNO audiência de justificação para 05.11.2018, às 

14h00min.12. Recolham-se os mandados de prisão expedidos.13. 

Intime-se o recuperando, o advogado via Dje. Ressalte-se no mandado de 

intimação que o não comparecimento a audiência de justificação implicará 

na expedição de novo decreto de prisão.14. Ciência ao Ministério 

Público.15. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 390332 Nr: 9204-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE FERREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 Trata-se de execução penal do recuperando CARLOS ALEXANDRE 

FERREIRA BARROS, na qual cumpre uma pena de 08 anos de reclusão em 

regime semiaberto.No dia 26.08.2013 o recuperando foi progredido do 

regime semiaberto para o aberto (fls. 55/56).Em audiência de justificação 

realizada no dia 24.06.2015, o Ministério Público requereu a regressão do 

brando (fls. 71/74).Às fls. 124/125, este Juízo, a época o Dr. Jorge Luiz 

Tadeu, ante o descumprimento das condições impostas no regime de 

cumprimento de pena, determinou a sua regressão ao regime fechado.No 

dia 01.03.2016, este Juízo, a época o Dr. Geraldo Fernandes Fidélis Neto, 

reinseriu o recuperando no regime semiaberto com o uso condicionado de 

tornozeleira eletrônica (fls. 128/130).Nesta data, este Juízo tomou 

conhecimento da prisão em flagrante do recuperando, ocorrida na 

comarca de Várzea Grande/MT, pela prática, em tese, do crime de tráfico 

ilícito de entorpecentes, tendo sido convertida .Da análise do processo e 

em consulta ao sítio eletrônico do TJMT (extrato processual de fls. 

182/183), verifico que o recuperando encontra-se preso preventivamente 

por este motivo – e determino, por consequência, a expedição de 

MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser 

incluído nas redes SINESP, INFOSEG e BNMP.Oficie-se ao juízo da 3ª vara 

criminal da comarca de Várzea Grande/MT, solicitando informações sobre 

alterações na situação processual do recuperando referente os 

autos/código n.º 555936.Designo audiência de justificação para o dia 

05.11.2018, às 14h.Requisite-se e intime-se.Cumpra-se.Por fim, oficie-se a 

central de monitoramento para que no prazo de 05 dias envie a este Juízo 

o relatório do uso da tornozeleira eletrônica, apontando se houve 

rompimento e/ou desligamento do aparelho

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 500455 Nr: 39463-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY DA COSTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Vistos etc.

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo i. 

representante do Ministério Publico.

Dê-se vista dos autos à defesa para apresentar suas contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 

reforma.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 379367 Nr: 21016-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:12934, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR. OAB/MT: 12934

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

29/11/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo audiência de instrução para o dia 

29/11/2018 as 16:00 horas, quando então será inquirida uma testemunha 
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comum (end. fls. 126) e realizado o interrogatório do acusado. Intimem-se 

o acusado; seu defensor (via DJE); testemunhas arroladas na denuncia e 

defesa preliminar, dando-se ciência ao Promotor de Justiça. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 111223 Nr: 15464-14.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEDROSO DA SILVA, LUIZ 

CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO 

CORRÊA RIBEIRO - OAB/MT 7.991 - OAB:7991, PAULO HENRIQUE 

GAIVA MUZZI - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. DOUGLAS FERNANDO CORRÊA RIBEIRO - OAB/MT 7.991

DR. PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI. AOB/MT: 8.337

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

28/11/2018, ÀS 14:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Processo em ordem, aguardando realização de 

audiência. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:Thiago de Souza Santos

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416625 Nr: 21780-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO FELIPE DOS SANTOS TRAJANO, 

RAFAEL DOUGLAS ROSA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDO FELIPE DOS SANTOS TRAJANO, 

Cpf: 71000588483, Rg: 8834353, Filiação: Adriana Silva dos Santos e Aldo 

da Silva Trajano, data de nascimento: 11/02/1997, brasileiro(a), natural de 

Recife-PE, solteiro(a), limpeza, Telefone 8127-8892. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, Primeiramente, cite-se e intime-se o acusado Aldo 

Felipe dos Santos Trajano, via DJE. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434318 Nr: 10390-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVAN BARBOSA DA SILVA, Rg: 

25444093, Filiação: Selma Barbosa da Silva e Ilario Lopes Macial, data de 

nascimento: 18/09/1993, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), 

morador de rua. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, provadas a MATERIALIDADE E AUTORIA do delito 

imputado ao réu, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na 

denúncia, razão porque CONDENO EDIVAN BARBOSA DA SILVA, pela 

prática do crime descrito no artigo 157, caput, do Código Penal c/c artigo 

14, II, do CP.Da dosimetria da penaA pena fixada para o crime previsto no 

artigo 157, caput, do Código Penal, é de 04 a 10 anos de reclusão e 

multa.1ª faseAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta 

investigada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal.O réu possuía duas 

sentenças condenatórias na época dos fatos, mas não se tem notícias do 

transito em julgado dessas condenações.Não é possível aferir, a partir do 

apurado durante a instrução processual a motivação do crime e 

personalidade do réu.As circunstâncias foram normais.Houve 

conseqüência de ordem patrimonial, uma vez que a bolsa da vítima e 

celular sofreram danos. Houveram consequências de ordem psicológica, 

em razão do medo que sofre até hoje em decorrência do assalto e das 

marcas que tem em seu braço.O comportamento da vítima em nada 

influenciou a ação criminosa.Sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos e 

01 mês de reclusão e em 11 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.2ª 

faseNa segunda fase, reconheço a atenuante de confissão, razão porque 

reduzo a pena em 01 mês de reclusão e 01 dia multa, encontrando-a em 

04 anos de reclusão e 10 dias-multa.3ª faseNa terceira fase da dosimetria, 

reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, 

porque praticado o crime na sua forma tentada; motivo pelo qual, DIMINUO 

a pena privativa de liberdade na proporção de 2/3, em razão do “iter 

criminis” percorrido pelo réu na prática do roubo.Portanto, encontro a pena 

em 01 ano e 04 meses de reclusão e 03 dias-multa.O regime inicial para o 

cumprimento da pena será o SEMI-ABERTO, por imposição do disposto no 

art. 33, § 3º, do CP.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade 

aplicada por penas restritivas de direito, pois configurado o óbice previsto 

no art. 44, II, do CP.Da mesma forma, não há que se falar na viabilidade da 

aplicação do “sursis”, pelo próprio proibitivo legal.Suspendo, pelo prazo da 

condenação, os direitos políticos do condenado, com fundamento legal no 

art. 15, inciso III da Constituição Federal; comunique-se ao T.R.E.Transitada 

esta em julgado, certifique-se, anote-se nos livros respectivos da 

secretaria e distribuidor, comunique-se ao SINIC, IEIE, INI, TRE, VEP e à 

Delegacia de Polícia, por onde tramitou o Inquérito Policial, bem como se 

lance o nome do réu no rol dos culpados e elabore-se o cálculo da multa. 

Digam em 03 (três) dias e não havendo impugnação, ficam os mesmos 

homologados. Cumpra-se.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 377799 Nr: 19311-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA CRISTINA CARVALHO, ANDERSON 

CARDOSO, VANESSA DE LIMA, DIEGO FARIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:13177, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 
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OAB:15375/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Intimar a defesa dos réu(s)Erica Cristina, Anderson Cardoso, Diego Farias 

e Vanessa de lima, para que apresente os memoriais no prazo legal 

(prazo comum).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 425130 Nr: 245-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANIDO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 Cód. 425130

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado à 

fl. 124 e apresentou Resposta à Acusação às fls. 153/158, contudo esta 

já foi analisada nas fls. 191/192.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

22.01.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 16 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 417450 Nr: 22669-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 22669-16.2015.811.0042 (CÓDIGO: 417450)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA DOS SANTOS

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que o acusado declarou que não tem 

condições de constituir outro advogado e deseja ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, conforme certidão de fl. 183, razão pela qual NOMEIO 

a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que manifeste acerca 

da ausência das testemunhas de defesa, conforme fl. 178.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 de outubro de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 318535 Nr: 17988-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES PEREIRA, JOÃO FARIAS 

PINHEIRO, CÉLIO ROBERTO JESUS SOARES, OZIRES PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:

 Intimar a defesa acerca da audiência que será realizada dia 24/01/2019 

às 15h00min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 163785 Nr: 11105-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIAN DA CRUZ RODRIGUES CAMPOS, 

WELLER DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Vistos,

 I – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas para se manifestar-se sobre as ausências.

II – Designo audiência para o dia 06.12.2018 ás 14h00 para oitiva das 

testemunhas e interrogatório dos réus.

III – Saem os presentes intimados.

IV- Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

ALTAMIRO ARAÚJO DE OLIVEIRA

Defensor Público em substituição legal (Weller)

JEFERSON SILVA CORREA

Advogado de defesa (Adrian)

ADRIAN DA CRUZ RODRIGUES CAMPOS

 Réu

WELLER DIAS DE OLIVEIRA

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 168692 Nr: 15983-81.2010.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANCELMO VILELA, GILBERTO 

GONÇALVES DOS SANTOS, VALDEIR PRIMO OU PRINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RUSSO FILHO - OAB:

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em razão da falta de devolução do 

mandado intimação das testemunhas Paulo Gilmar e Gildeson Jesus, 

devidamente cumprido.

II – Comunique-se a Diretoria do Fórum, quanto ao descumprimento 

ocorrido nestes autos quanto a não devolução de mandado de intimação 

para audiência, conforme prazo estabelecido pela CNGC, que em seu 

Capítulo II, Seção 5, Art. 373, dispõe que:

 “No caso de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 

48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo 

deliberação judicial em contrário”.

III – Defiro o pedido Ministerial e, após, devolvido o mandado de intimação 

devidamente cumprido, concedo vista dos autos no prazo de 48 horas 

para se manifestar-se em relação às testemunhas ausentes.

IV – Designo audiência para o dia 06.12.2018 às 15h00 para oitiva das 

testemunhas e interrogatório dos réus.

V- Saem os presentes intimados.

VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

ALTAMIRO ARAÚJO DE OLIVEIRA

Defensor Público em substituição legal (Gilberto e Valdeir)

ONOFRE RUSSO FILHO

 Advogada de defesa (Renato)
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RENATO ANCELMO VILELA

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 366732 Nr: 6688-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, 

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em razão da não intimação do réu, 

pois encontra-se preso em Sinop/MT.

II – Considerando que há cartas precatórias expedidas para oitivas de 

testemunhas e que ainda não foram devolvidas, deixo de deprecar o 

interrogatório do réu Marcelo Henrique Bezerra da Silva neste momento 

para aguardar o cumprimento das cartas precatórias já expedidas, a fim 

de não causar inversão na ordem de oitivas que possa prejudicar o 

acusado.

III – Intime-se o defensor dos réus Alex Vinicius Nascimento dos Santos e 

Marcelo Henrique Bezerra da Silva para que, em 05 dias, justifique a 

ausência à audiência, ou, em igual prazo, apresente renúncia ao mandato, 

sob pena de se configurar abandono de causa, o que, além de constituir 

infração disciplinar, rende ensejo à imposição de multa de 10 a 100 

salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do CPP).

IV – Oficie-se aos Juízos deprecados solicitando a devolução das cartas 

precatórias expedidas nestes autos, devidamente cumpridas, pois o 

processo é de meta do CNJ.

V - Após, conclusos.

VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 411171 Nr: 15932-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOMES, Filiação: Maria de Fatima dos Santos Gomes, data de nascimento: 

28/03/1984, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), desocupado. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que compareça a este 

Juízo a fim de participar da audiência Instrutória designada para o dia 

28/11/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum.

Despacho/Decisão: PROCESSO Nº 15932-94.2015.811.0042Cód. 

411171AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICORÉU:PEDRO ALEXANDRE DOS 

SANTOS GOMESVistos etc.Do exame dos autos, verifica-se que restou 

prejudicada a audiência designada anteriormente.Assim, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22.01.2019 às 

15h00min.Quanto ao requerido pelo Parquet para determinar a condução 

coercitiva da testemunha Jean Velarde Justiniano, DERROGO a decisão de 

fl. 63, uma vez que comungo do entendimento de que se a condução 

coercitiva de réus em processos é inconstitucional e não pode ser 

realizada, muito menos o é para vítimas e testemunhas.Se há 

constrangimento para quem responde a processo por ter, em tese, 

praticado crime, muitas vezes bárbaros e violentos, resta evidente que 

para as vítimas e testemunhas há muito mais, porque já estão 

constrangidas psicologicamente pela própria forma de participação na 

dinâmica delitiva. A condução coercitiva neste País não é diferente para 

criminosos e vítimas, sempre sendo estas retiradas de seus lares ou 

afazeres na frente de vizinhos, sem distinção da situação pretérita 

vivenciada.Com efeito, INDEFIRO o pedido de condução coercitiva, 

devendo a intimação recair sobre a sistemática tradicional. Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes 

nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, 

expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.Intimem-se o acusado, seu (s) 

advogado (s), caso existentes no feito, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, sendo esta última, se for o caso.Se o réu estiver preso, 

requisite-se.Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para 

apresentação de alegações orais em audiência.Às providências.Cuiabá - 

MT, 13 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527158 Nr: 19084-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:

 Decisão.Verifica-se que a referida prova foi produzida sob o crivo do 

contraditório, portanto não há falar em violação do art. 155 do Código de 

Processo Penal.Ademais, esclareço que o laudo pericial impugnado pela 

defesa originou-se de perícia oficial, deferida por esta autoridade judicial, 

conforme se vê às fls. 179/181, bem como não foi objeto de recurso a 

decisão que a deferiu, Qualquer alarido ou insurgência não se trata de 

recurso.Por outro lado, embora o laudo elaborado não tenha sido 

conclusivo em sua totalidade, uma vez que o aparelho celular periciado 

não é compatível com o equipamento utilizado para tanto, o que causou 

impedimento na recuperação de dados apagados ou deletados, vê-se que 

o exame pericial foi realizado de maneira manual, desta forma entendo que 

tais dados podem sim servir de subsídio para o convencimento deste 

magistrado, apesar de não possuir caráter vinculativo, podendo ou não 

ser acolhido no julgamento e desfecho deste caso. A teor do disposto no 

art. 182 do CPP: "O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou 

rejeitá-lo, no todo ou em parte"Frise-se ainda, por oportuno, que eventual 

irregularidade no inquérito policial, acaso existente, não tem o condão de 

contaminar a ação penal.Desta forma, INDEFIRO o pedido da defesa de fls. 

214/215 e determino o prosseguimento do feito.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 420687 Nr: 26185-44.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 PROCESSO Nº: 26185-44.2015.811.0042 Cód. 420687

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOÃO CARLOS MARIOTTO

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restam pendentes as oitivas das 

testemunhas Victor Hugo de Oliveira Marques, Edilson de Campos 

Almeida, bem como o interrogatório do acusado.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

13.02.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 
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residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 360042 Nr: 22730-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIENES ORNELAS MENEGUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT

 PROCESSO Nº: 22730-42.2013.811.0042 Cód. 360042

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MARCIENES ORNELAS MENEGUCI

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restam pendentes as oitivas das 

testemunhas Fausto José Freitas da Silva, Divino José de Arruda 

Tsuksmoto, Ingrit Enezita Souza Meneguci, bem como o interrogatório do 

acusado.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

12.02.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 425907 Nr: 1129-72.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO DAVI DE OLIVEIRA SOUZA, EDUARDO 

DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - 

OAB:21893, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:OAB/MT 4099, 

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - OAB:

 PROCESSO Nº: 1129-72.2016.811.0042 Cód. 425907

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: TULIO DAVI DE OLIVEIRA SOUZA

 EDUARDO DA SILVA GONÇALVES

 Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restam pendentes as oitivas de Paulo 

Henrique das Dores, Carlos Eduardo da Costa e Silva, Danilo Jorge da 

Cruz Coelho e os interrogatórios dos acusados.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

05.02.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 435386 Nr: 11621-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MIRANDA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:

 PROCESSO Nº: 11621-26.2016.811.0042 Cód. 435386

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ALEXANDRE MIRANDA FRANCISCO

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restam pendentes as oitivas de 

Wilson Balbinotti, Giana Balbinotti, Policial Militar Danilo, Policial Militar Cunha 

e o interrogatório do acusado.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

06.02.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 425567 Nr: 746-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEJON LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Direne de Moraes - 

OAB:13878

 PROCESSO Nº: 746-94.2016.811.0042 Cód. 425567

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: IDEJON LIMA SILVA

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restam pendentes as oitivas das 

testemunhas Victor Hugo de Oliveira Marques, Denizel Moreira dos Santos 

Junior, Marco Antônio Mota Dantas e o interrogatório do acusado.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

07.02.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 431183 Nr: 6910-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMARQUES ALMEIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 6910-75.2016.811.0042 Cód. 431183

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ALCIMARQUES ALMEIDA GOMES

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restam pendentes as oitivas da 

vítima Jeany da S. Chagas, das testemunhas policiais Waldoberto Anisio 

Moraes, Ítalo José de Souza Santos e o interrogatório do acusado.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

29.01.2019 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 321191 Nr: 185-12.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, PATRICK 

SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA 

- OAB:12333/MT

 PROCESSO N.º: 185-12.2012.811.0042 (CÓDIGO: 321191) Vistos etc.I - 

Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação.. Havendo nos autos, conste no mandado de 

citação pontos de referências para a localização do endereço residencial 

e/ou comercial dos réus. – artigo 1.373, § 1°, da CNGC.III - Certificada a 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa dos acusados, 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.IV – Havendo 

pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca 

da necessidade de manutenção da apreensão, antes de encaminhar os 

autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os documentos pessoais 

devem ser restituídos à parte independente de ordem, consoante artigo 

1.472, § 2º.V – Conste nos mandados de citação que na hipótese de 

restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição os 

réus deverão apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de 

veículo, a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. 

VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se. Às providências.Cuiabá - MT, 16 de outubro de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 523898 Nr: 15869-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN ALVES CAMARGO DA SILVA, DANIEL 

GOMES PAULA DE ARRUDA, CHRISTHIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o

 Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, ABSOLVO 

SUMARIAMENTE o acusado CHRISTIAN DE SOUZA BEATO, devidamente 

qualificado nos autos, nos termos do artigo 397, inciso II, do Código de 

Processo Penal. 4. Deliberações Finais: Encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública para que, no prazo legal, apresente a devida Resposta 

à Acusação em favor do acusado NATAN ALVES CAMARGO DA SILVA, 

haja vista que o mesmo ao ser citado requereu a nomeação de defensor 

público para sua defesa (fl. 177).Após, com a juntada da Resposta à 

Acusação, retornem-me os autos conclusos para análise e posterior 

designação da Audiência de Instrução e Julgamento. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018. LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 329288 Nr: 9336-02.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA TAQUES, ROGERIO 

SILVA DOS SANTOS, LUIS GUSTAVO MOREIRA DA COSTA, WELLISON 

DA SILVA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9336-02.2012.811.0042(CÓDIGO: 329288) 

RÉUS:RODRIGO DA SILVA TAQUES ROGERIO SILVA DOS SANTOS 

WELLISON DA SILVA FARIAS LUIS GUSTAVO MOREIRA DA COSTA 

SENTENÇA 3. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério 

Público Estadual para: - EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do acusado LUIS 

GUSTAVO MOREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, com fulcro nos 

artigos 107, inciso I, do Código Penal, bem como no artigo 62, do Código de 

Processo Penal; - ABSOLVER o acusado ROGERIO SILVA DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, com fundamento no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal; - CONDENAR o acusado RODRIGO DA SILVA TAQUES, 

qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, 

incisos I e II, c.c. art. 299, c.c. art. 61, inciso II, alínea “b”, c.c. art. 69, todos 

do Código Penal, com a aplicação da atenuante disposta no art. 65, inciso 

III, alínea “d”, do Código Penal; - CONDENAR o acusado WELLISON DA 

SILVA FARIAS, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no 

art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com a aplicação da atenuante 

disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 4. Dosimetria: 4.1. 

Réu RODRIGO DA SILVA TAQUES: TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

RODRIGO DA SILVA TAQUES, qualificado nos autos, de 06 (seis) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, fixado o 

valor do dia-multa no mínimo legal. Ante a pena aplicada ao acusado na 

prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal. 4.2. Réu WELLISON DA SILVA FARIAS: TORNO DEFINITIVA 

a pena do réu WELLISON DA SILVA FARIAS, qualificado nos autos, 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa no mínimo legal. Ante a pena aplicada ao 

acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial 

de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, 

do Código Penal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425130 Nr: 245-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANIDO AUGUSTO DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 512 de 931



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVANIDO AUGUSTO DA SILVA, Cpf: 

68928750172, Rg: 10190368, Filiação: Adelino da Silva e Eremita Augusta 

da Silva, data de nascimento: 31/08/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, divorciado(a), vendedor, Telefone 9254-8262/9212-2077. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que compareça a 

audiência instrutória designada por este Juízo para a data 22/01/2019 às 

14h00min, nas dependências do Fórum da Capital.

Despacho/Decisão: Cód. 425130 Vistos etc;Do exame dos autos, 

verifica-se que o acusado foi devidamente citado à fl. 124 e apresentou 

Resposta à Acusação às fls. 153/158, contudo esta já foi analisada nas 

fls. 191/192.Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22.01.2019 às 14h00min.Intimem-se as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, residentes nesta Comarca, para 

comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória 

para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora da 

Comarca.Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no 

feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for 

o caso.Se o réu estiver preso, requisite-se.Ressalto que as partes 

deverão comparecer aptas para apresentação de alegações orais em 

audiência.Às providências.Cuiabá - MT, 16 de outubro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405494 Nr: 10036-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA GUIMARÃES ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12819/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO DA SILVA GUIMARÃES 

ACOSTA, Filiação: Celina Maria da Silva Guimarães e Fernando Acosta, 

data de nascimento: 27/05/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, montador de móveis, Telefone 3631-1828. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que compareça na 

audiência instrutória designada por este Juízo para a data de 11/12/2018 

às 15h00min, no Edifício do Fórum da Capital.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando a impossibilidade de realizar 

a audiência designada às fls. 142/143, tendo em vista que no dia 

24.10.2018 estarei exercendo atividade junto ao TRE/MT, REDESIGNO a 

audiência para o dia 11.12.2018 às 15h00min.Intimem-se as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes nesta Comarca, 

para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta 

Precatória para inquirição das testemunhas eventualmentes residentes 

fora da Comarca.Intime-se o acusado, seu(s) advogado(s), caso existente 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se 

for o caso.Se o réu estiver preso, requisite-se.Expeça-se o 

necessário.Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 405494 Nr: 10036-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA GUIMARÃES ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12819/MT

 Vistos etc.

Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada às fls. 

142/143, tendo em vista que no dia 24.10.2018 estarei exercendo 

atividade junto ao TRE/MT, REDESIGNO a audiência para o dia 11.12.2018 

às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmentes residentes fora da Comarca.

Intime-se o acusado, seu(s) advogado(s), caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 368779 Nr: 8994-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER BENTO DA SILVA, CELIO REIS DOS 

SANTOS, EVERSON LARA DE SOUSA, DELLYS MAX DA ROSA, 

JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA, THIEGO DANIEL DA 

SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:, CLAUDIO VICTOR FREESZ - OAB:, Fernanda 

Mendes Pereira - OAB:4455, JOARIBE ADRIÃO DE OLIVEIRA - OAB:, 

JOARIBE ADRIÃO DE OLIVEIRA - OAB:3678/MT

 Intimar a defesa do Réu DELLYS MAX DA ROSA para, no prazo legal, 

apresentar razões de apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 333694 Nr: 14297-83.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DA SILVA, VILMAR DA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Intimar a defesa do Réu Vilmar, para que apresente resposta à acusação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 372239 Nr: 13009-32.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AMBRÓSIO DO CARMO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado 

MANOEL AMBRÓSIO DO CARMO FILHO, pela prática do crime descrito no 
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art. 14, da Lei n. 10.826/03, com a aplicação da atenuante descrita no art. 

65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 5. Pena definitiva:TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu MANOEL AMBRÓSIO DO CARMO FILHO, 

qualificado nos autos, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.6. Do Regime de 

Cumprimento da Pena:Ante a pena aplicada ao acusado na prática de 

crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena 

o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.7. 

Substituição da pena:Deixo de substituir a pena por entender que o 

cumprimento do regime aberto nos moldes atualmente empregados no 

Estado, será mais benéfico ao réu, privilegiando-o por ter ficado provado 

que o mesmo exerce atividade de vice-presidente do bairro e atende a 

comunidade toda com serviços sociais. 8. Deliberações Finais:Com 

relação à Fiança paga pelo acusado, não há custas e nem prejuízo a ser 

restituído e o réu cumpriu com seus deveres durante a instrução 

processual, ou seja, não houve quebra de fiança. Assim, determino a 

devolução do valor, devidamente atualizado. Comunique-se a condenação 

via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 479162 Nr: 18964-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON LOPES DE ALMEIDA JÚNIOR, 

SERGIO DA SILVA COLUNA, HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12.023, HALLISSON RODRIGUES DE BRITO - OAB:, 

jackeline moreira martins pacheco - OAB:

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

CONDENAR os acusados ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR, SERGIO 

DA SILVA COLUNA e HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA, pela prática do 

crime descrito no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, com a 

aplicação da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal para os 

acusados ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR e SERGIO DA SILVA 

COLUNA, e aplicação da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, 

do Código Penal para todos os réus. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 1413 Nr: 869-59.1997.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMIRES SOARES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves 

Pereira - OAB:7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:, JOÃO 

PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia e 

ABSOLVO ADOMIRES SOARES SAMPAIO, qualificado nos autos em 

exame, da imputação feita na denúncia, o que faço com base no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitado em julgado a 

presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, comunicando-se aos órgãos competentes.P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz 

de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 447281 Nr: 24240-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERNEVAL JOSE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21188

 Intimamos a Advogada constituita pelo Acusado para que, no prazo legal, 

apresente a Procuração outorgada para fins de representação no 

presente Processo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 417883 Nr: 23151-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCIVAN DA SILVA DE SOUSA, ROGERIO 

VALDENY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 Considerando a habilitação do Patrono do Acusado Rogerio Valdeny da 

Silva, conforme Procuração carreada as fls. 154, intimamos o mesmo para 

que, no prazo legal, apresente Resposta a Acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 319694 Nr: 19366-33.2011.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERNANDO ARRUDA BATISTA, 

JEFFERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/O

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

OFICIE-SE a autoridade policial solicitando a elaboração de laudo pericial 

de eficiência da arma apreendida, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada do laudo pericial referente a armas e munições apreendidas 

nestes autos e, em razão de não mais interessar à persecução penal, nos 

termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO sejam remetidas ao 

Comando do Exército da Região para doação a órgão de segurança 

pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, de se dar integral cumprimento à determinação do segundo 

parágrafo ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 2º parágrafo.

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá - MT, 5 de março de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 471877 Nr: 11728-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR MARIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 INTIMO o advogado de Defesa para apresentação das CONTRARRAZÕES 

ao recurso de Apelação protocolizado pelo MPE as fls. 214/220, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro
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 Cod. Proc.: 535962 Nr: 27598-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE CASTRO TOZI, 

LINECKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA, GERALDO MORAIS DA 

SILVA, SALOMÃO ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE DA SILVA E SOUSA 

- OAB:25713/O

 Intimar a Dra.DANIELLE DA SILVA E SOUSA OAB/MT.25713/0, advogado 

do réu GUSTAVO HENRIQUE CASTRO TOZI, da Audiência de Instrução e 

Julgamento , que esta designada para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

16h:45min.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 512718 Nr: 5402-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS ANILTON GOMES RODRIGUES OAB/MT 

14.443 E NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB/AC 3878, DA AUDIENCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 14 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 334730 Nr: 15556-16.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FABIANO FRAGOSO, CARLOS HENRIQUE 

DOS SANTOS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA ROBERTA 

APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - OAB:18.849

 "(...)Dessa forma, determino a douta advogada Estela Roberta Aparecida 

de Oliveira Ferrari, para que comprove que notificou o mandante da 

renúncia nos termos do art. 112 do CPC c/c § 3º do art. 5º da Lei n. 

8.906/94 (EOAB), advertindo-a que, não o fazendo e não apresentando 

qualquer justificativa, poderá ser aplicada a multa prevista no art. 265 do 

CPP, além de ser comunicado a OAB para as sanções administrativas 

cabíveis.(...)"

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503951 Nr: 42981-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEX VEIGA DA FONSECA, JORGE 

LUIZ DE MORAES BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO ALEX VEIGA DA FONSECA, 

Filiação: Jane Luzia Veiga da Fonseca e Antonio Veiga da Fonseca, data 

de nascimento: 13/05/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido JORGE LUIZ DE MORAES 

BENITES, Filiação: Aparecida Rodrigues Moraes Benites, brasileiro(a), 

natural de Brago Paulista-SP, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADOS NOS TERMOS DO ART. 157, §2°, INCISO 

I E II DO CP.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 83, dos 

presentes autos, determino as citações dos acusados Fabio Alex Veiga 

da Fonseca e Jorge Luiz de Moraes Benites via edital, notificando-os para 

apresentarem as suas DEFESA INICIAL, com prazo de quinze dias, dos 

termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo Penal.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se 

os Acusados não se encontram presos ou recolhidos em algum dos 

Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 13 de 

setembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 522862 Nr: 14877-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, SUMAICK 

SANTANA DO NASCIMENTO, YURI FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10.737, MARLON 

ZABLOSKI DAVOGLIO - OAB:21143/O

 "Homologo a desistência da oitiva da testemunha Nivaldo da Silva Amado, 

formulado pelo Ministério Público às fls.324, dos presentes autos. Dê-se 

vista dos autos as Defesas dos Acusados, para que se manifestem sobre 

a testemunha acima mencionada."

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 528269 Nr: 20118-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY DA COSTA MELO, MARIA 

CAROLLINA DE PAULA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539844 Nr: 31323-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO JORGE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Cassio Marcelino - 

OAB:186.215/MG

 Vistos etc.

Visando a realização da oitiva da testemunha, designo a data de 

29/10/2018, às 13h50min para sua oitiva.

 Requisite-se a testemunha. Os presentes saem intimados.

 Comunique-se o juízo deprecante acerca da nova data designada.

 Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 
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lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535714 Nr: 27353-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON DE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos ao Parquet conforme requerido. Após, 

conclusos para analise do pedido bem como para designação de 

audiência de continuação.

 Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535714 Nr: 27353-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON DE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 533032 Nr: 24736-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLEY FERREIRA FERNANDES SALES, 

IRAN PAULA CORREA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13.025

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha.

Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 533032 Nr: 24736-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLEY FERREIRA FERNANDES SALES, 

IRAN PAULA CORREA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13.025

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530285 Nr: 22051-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA, 

JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES, SEBASTIÃO RODRIGUES DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 Vistos etc.

Homologo a desistência pugnada pela defesa.

 Considerando a insistência na oitiva das testemunhas faltantes (Adonis, 

Zanil, Paulo e Edilberto) designo a data de 31/10/2018, às 17h.

Requisitem-se os policias. Os presentes saem intimados.

No mais, encaminhem-se os autos para o Ministerio Publico para 

manifestar acerca do pedido.

 Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530285 Nr: 22051-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA, 

JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES, SEBASTIÃO RODRIGUES DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506598 Nr: 45611-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMO PEREIRA DE SOUZA, YLLON 

GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, ADRIANO PINHEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:15386, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR os réus EDELMO PEREIRA DE SOUZA, CPF: 

82594171115, RG: 073.2317, Filiação: José Pereira de Souza e Clemência 

Marques de Souza, data de nascimento: 12/08/1976, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, mecânico geral/professor de capoeira, 

Telefone 992301493, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, por duas vezes (FATOS 2 e 3), c/c artigo 35, caput, da Lei 

nº 11.343/2006 (FATO 1), todos os crimes em concurso material, nos 

moldes do artigo 69 do Código Penal, ADRIANO PINHEIRO LEITE, CPF: 

05291207124, RG: 24594997, Filiação: Almira Alves Pinheiro e Lucidio 

Rodrigues Leite, data de nascimento: 12/04/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, Telefone 9275-6692, 

nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (FATO 3), c/c 

artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (FATO 1), todos os crimes em 

concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal e ABOLVÊ-LO 

em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 

(FATO 2), nos termos do artigo 386, IV do CPP e YLLON GABRIEL 

OLIVEIRA DA SILVA, CPF: 05810009190, RG: 2412690-0, Filiação: Marcela 

Severino da Silva e Claudio Antônio de Oliveira, data de nascimento: 

22/01/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, Telefone 

65-9293-1613, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 

(FATO 2), c/c artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (FATO 1), todos os 

crimes em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal e 

ABOLVÊ-LO em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 
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11.343/2006 (FATO 3), nos termos do artigo 386, IV do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 416618 Nr: 21773-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LUIZ ZONOIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:15386

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 

ABSOLVER o réu JACKSON LUIZ ZONOIZO, brasileiro, convivente, 

eletricista, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 22/07/1980, portador da 

cédula de identidade RG nº 101619194-5 SSP/MT, registrado sob o CPF nº 

942.156.771-49, filho de Ezia Zonoizo, residente na rua Marilandia, nº 533, 

bairro Jardim Renascer, nesta capital, de todas as imputações contidas na 

denúncia, com fulcro no artigo 386, II do CPP.Da sentença, intimem-se o 

Ministério Público, a defesa e o réu, pessoalmente, indagando a este sobre 

o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 

7.14.2  e  7 .14.2 .1  da CNGCGJ/MT.Após o  t râns i to  em 

julgado:1.Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o 

número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

dera origem a presente Ação Penal.2.Comunique-se a Delegacia de Policia 

Civil, informando-lhe o número do Inquérito Policial, para que seja dada a 

respectiva baixa, e ao Cartório Distribuidor.3.PROCEDA-SE a incineração 

da substância entorpecente apreendida, devendo a autoridade policial 

trazer ao processo o respectivo auto.4.RESTITUA-SE ao acusado 01 

(uma) motocicleta Honda CB 300, cor preta, placa NJR-1083, com chave, 

01 (um) aparelho celular marca Alcatel com chip da claro.5.Após, 

arquivem-se os presentes com as baixas e anotações de 

praxe.6.CUSTAS pelo réu, não cobráveis no momento, na forma do artigo 

12 da Lei nº 1.060/1950.P.I.C.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.Renata do 

Carmo Evaristo ParreiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 399665 Nr: 3803-57.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO FERREIRA GOMES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2.863

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

LINO FERREIRA GOMES NETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/12/1991, 

em Cuiabá/MT, filho de Elieth Auxiliadora de Souza Gomes e Gonçalo 

Juscelino Ferreira Gomes, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006. DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA: (...) Não havendo outras 

causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO 

A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LINO FERREIRA GOMES 

NETO, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 

(cento e sessenta e sete) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Estabeleço o regime 

ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no 

autoriza o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Considerando que estão 

presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como 

levando-se em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada 

ao denunciado, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, 

procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e 

limitação de fim de semana, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, 

nos moldes do artigo 46 do Código Penal. Considerando que o condenado 

responde o processo em liberdade e foi condenado a cumprir pena no 

regime inicial aberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o 

processo e julgamento de eventual recurso. Da sentença, intimem-se o 

Ministério Público, o advogado e o condenado. (...) P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 422031 Nr: 27618-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da lei n. 11.343/06 as imputações 

conferidas ao acusado WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO, RG: 

2330482-0, Filiação: Ruth Santos Figueiredo e Marcos Antonio do Carmo, 

data de nascimento: 15/07/1994, brasileiro, natural de Cuiabá-MT, solteiro, 

endereço Av. das Orquideas, s/n, bairro Novo Tempo, em Cuiabá/MT.Após 

o trânsito em julgado:1.Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao 

Cartório Eleitoral, respectivo, aos Institutos de Identificação e demais 

órgãos de praxe.2.Nos termos do art. 383, § 2º, do Código Penal, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal 

desta Capital para que, em face da referida desclassificação, aplique 

sanção ao condenado pela prática de infração penal de menor potencial 

ofensivo.3.PROCEDA-SE a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas, devendo a autoridade policial trazer ao processo respectivo 

auto.4.RESTITUA-SE ao acusado o valor 01 (uma) carteira de bolso, cor 

preta; 01 (um) relógio de pulso; 01 (uma) corrente de cor prateada; 01 

(uma) pulseira de cor prateada; 01 (um) chaveiro com 01 (uma) chave e 

os documentos pessoais do acusado colacionados à fl. 51, devendo o 

mesmo comparecer a este juízo no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de 

inércia do acusado, desde já determino o perdimento dos objetos à União, 

bem como determino que o documento pessoal permaneça colacionado à 

fl. 51.5.CUSTAS pelo réu, não cobráveis no momento, na forma do artigo 

12 da Lei nº 1.060/1950.P.I.C.Cuiabá, 19 de outubro de 2018.Renata do 

Carmo Evaristo ParreiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 389029 Nr: 3139-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIMAR DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do código Penal 

Brasileiro c/c artigo 30, da Lei 11.343/06, JULGO POR SENTENÇA EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do réu REGIMAR DE LIMA SILVA, RG: 2126109-1, 

Filiação: Ildevando Guimarães da Silva e Maria Lourdes de Lima Silva, data 

de nascimento: 09/12/1984, brasileiro, natural de Porto Alegre do 

Norte-MT, solteiro, desempregado, endereço Rua 11, quadra 18, n. 265, 

Lote 23, bairro Jardim Vitória, em Cuiabá-MT, tendo em vista a prescrição 

retroativa da pretensão punitiva da pena cominada no artigo 28 da Lei 

11.343/2006.Após o transito em julgado:1.Comunique-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, ao Cartório Eleitoral, respectivo, aos Institutos de 

Identificação e demais órgãos de praxe.2.PROCEDA-SE a incineração das 

substâncias entorpecentes apreendidas, devendo a autoridade policial 

trazer ao processo respectivo auto.3.PROCEDA-SE a destruição de 01 

(um) carretel de linha de cor rosa; 01 (uma) tesoura pequena e pedaços 

de sacola plástica de cor azul, devendo ser encaminhados à Central de 

Apreensão do Fórum (Cuiabá) para as providências cabíveis, nos termos 

do que estabelece o art. 1.478 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça, parte judicial.4.RESTITUA-SE ao acusado 

01 (um) anel de cor prata e dourada; 01 (um) relógio de pulso marca 

Condor de cor prata, devendo o mesmo comparecer a este juízo no prazo 

de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia do acusado, desde já determino o 

perdimento dos objetos à União.5.CUSTAS pelo réu, não cobráveis no 

momento, na forma do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.P.I.C.Cuiabá, 19 de 

outubro de 2018.Renata do Carmo Evaristo ParreiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo
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 Cod. Proc.: 419678 Nr: 25036-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ARRUDA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

o acusado DIEGO ARRUDA FIGUEIREDO, brasileiro, solteiro, estudante, 

natural de Vilhena/RO, nascido em 13/09/1993, filho de Ademilson de 

Souza Figueiredo e Eliane de Arruda Xavier, residente à Rua Joaquim 

Albuquerque, 115, bairro Porto, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei nº 11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 421083 Nr: 26585-58.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON VINICIUS GUIMARAES DIAS, 

JOVÂNIO SEBASTIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154/MT, GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - OAB:11246

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para ABSOLVER o réu JOVÂNIO SEBASTIÃO DOS SANTOS, 

brasileiro, solteiro, natural de Doverlandia/GO, nascido no dia 07/03/1990, 

portador da cédula de identidade RG nº 5539653 SSP, filho de Sebastião 

Osmar dos Santos e Lúcia de Fátima Santos, residente na rua Holanda nº 

05, quadra 04, bairro Jardim Europa, em Cuiabá-MT, nas sanções do art. 

33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII do 

Código de Processo Penal e para CONDENAR o réu MARLON VINÍCIUS 

GUIMARÃES DIAS, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascido 

no dia 17/11/1990, portador da cédula de identidade RG nº 19780680 SSP, 

filho de Valdelino Rodrigues Dias e Mariney Auxiliadora Guimarães, 

residente na rua Hugney de Mato nº 238, bairro Araés, em Cuiabá-MT, nas 

sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 412123 Nr: 16920-18.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR CRISTIAN DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

o acusado VITOR CRISTIAN DA SILVA BRAGA, brasileiro, solteiro, 

servente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 11/09/1994, filho de Paulo 

Alexandre Braga e Auxiliadora Cristiane Da Silva, residente à Rua 

Golfinho, nº 52, bairro Praerinho, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei nº 11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 424283 Nr: 30048-08.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu VICTOR EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, 

natural de Várzea Grande/MT, nascido no dia 14/10/1992, portador da 

cédula de identidade RG nº 2271737-4 SSP/MT e CPF nº 044.073.971-36, 

filho de José Eduardo Gomes de Oliveira e Fátima Sônia de Souza, 

residente na Rua 05, quadra 12, casa 17, bairro Av. das Torres, 

Residencial Belita Costa Marques, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 376098 Nr: 20916-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CECÍLIO DOS SANTOS SABALA, 

FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, PAULY RAMIRO 

FERRARI DORADO - OAB:12563

 Vistos etc.

Considerando que em análise do CD de fl. 255 dos Autos de Cód. Nº 

318113, foi constatado que o mesmo encontra-se vazio, DETERMINO que 

se oficie ao Delegado Titular da DRE, solicitando cópia do CD contendo a 

gravação de diálogo da “Operação BAZUCA”, realizada pela DRE.

Após, com o encarte do CD, encaminhe-se os autos a Defensoria Pública.

 AS providências. Expediente necessário.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129674 Nr: 16822-77.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO DA SILVA RAMOS, Cpf: 

54437008120, Rg: 849639, Filiação: Albani da Silva Ramos e Odete da 

Cunha Ramos, data de nascimento: 26/06/1971, brasileiro(a), natural de 

Santa Terezinha do Itaipu-PR, casado(a), motorista, Telefone 

9957-8545/9997-8395. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR Gilberto da 

Silva Ramos, pela prática do crime descrito no art. 302, caput, do Código 

de Trânsito.Passo, consequentemente, a dosar a pena.4. Dosimetria:4.1 

Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a 

conduta do réu comum à espécie. Não há registro de reincidência. O réu 

não demonstra ter personalidade voltada para o crime e não há elementos 

para se valorar sua conduta social. Os motivos do crime e as 

circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências 

extrapenais são próprias do delito.Portanto, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

02 (dois) anos de detenção e, ainda, a proibição de dirigir veículo 

automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses.4.2 Circunstâncias legais:Não 

existem circunstâncias agravantes.Por outro lado, presente a atenuante 

da confissão espontânea. Porém, deixo de aplicá-la porque a pena mínima 

já foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 STJ).4.3 Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena 

a serem consideradas.5. Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

Gilberto da Silva Ramos em 2 (dois) anos de detenção e a suspensão da 

permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.6. 

Deliberações Finais:a) O regime inicial de cumprimento da pena será o 

aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “C”, do Código Penal.b) Considerando 
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que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e 

que a pena não é superior a quatro anos, considerando, ainda, que se 

trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 

59 do Código Penal, hei por bem substituir a pena privativa de liberdade 

aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos, em consonância com 

o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, as quais serão definidas pelo 

r. Juízo das Execuções Penais.c) Condeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais.d) Oficie-se ao Departamento Estadual de 

Trânsito, informando a suspensão da autorização para dirigir veículo 

imposta ao réu, pelo prazo de 02 (dois) meses.e) Com o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se aos órgãos 

competentes e forme-se o processo executivo de pena.P.R.I.C. Cuiabá, 09 

de dezembro de 2016.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Allan Francisco Silva Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 132918 Nr: 379-17.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Ação Penal n.º 379-17.2009 ( Id. 132918 )

 Visto

R. hoje.

Atento ao teor da certidão de fl. 140, intime o advogado do réu para 

apresentar as alegações finais no prazo de 48:00h, sendo que uma vez 

decorrido prazo sem novamente apresentar a referida peça processual, 

ou então, na hipótese de sua não localização, independentemente de nova 

conclusão, fica determinado seja oficiado a entidade de classe do 

advogado para apurar a desídia daquele profissional e, na sequência, 

dê-se vista do feito ao ilustre defensor público para apresentação daquela 

peça processual, quando então deverá o feito retornar concluso para 

sentença.

Cumpra.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 356688 Nr: 18657-27.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO SOUZA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/MT

 Ação Penal n.º 18657-27.2013 ( Id. 356688 )

Vistos.

R. hoje.

Ante o teor do conteúdo constante no despacho retro, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29.10.2018, às 14h:45min, 

lembrando que o acusado é revel.

Intime a testemunha, sendo que deverá ser requisitada ao seu superior 

hierárquico ( CPP, 221, § 2º ).

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 437830 Nr: 14243-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR GONÇALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, DR. BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB/MT 3822, PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 536848 Nr: 28433-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, para ciência da expedição de carta precatória para a 

Comarca de São Félix do Araguaia-MT, com a finalidade de inquirir as 

testemunhas arroladas na Denúncia e para querendo, no prazo legal, 

apresentar quesitos visando instruir a aludida deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 312250 Nr: 10604-28.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ESTEVAM RAMPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Tangará da 

Serra-MT, em 18/10/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183743633, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada 

pela Defesa, EDSON VICENTE SEGURA, bem como para, querendo, 

acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 73971 Nr: 16835-42.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - 

OAB:19511/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de São Paulo-SP, em 

17.10.2018, via malote digital código de rastreabilidade 81120183738693, 

com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada pela Defesa, Cel 

PM/SP RR EDUARDO ALEXANDRE BENI, bem como para, querendo, 

acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 520219 Nr: 12290-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 
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CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Sinop-MT, em 

18.10.2018, via malote digital código de rastreabilidade 81120183744376, 

com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério 

Público, JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS, bem como para, 

querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 423301 Nr: 28987-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DA SILVA SUQUERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10928/A

 "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público contra o 

acusado, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código 

de Processo Penal Militar (CPPM) e inocorrentes as hipóteses do artigo 78 

do mesmo Codex.II. A ação penal será processada perante o JUÍZO 

SINGULAR.III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do acusado. 

Sendo o caso, requisite-se o acusado na forma da lei para que compareça 

pessoalmente na Secretaria desta Vara Militar a fim de ser citado. No 

momento da citação o acusado deverá indicar defensor constituído ou 

manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a 

Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, 

sempre que possível, indicar os motivos pelos quais o acusado não 

tenciona contratar defensor.IV. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC 

Judicial (4ª Edição).V. De outra feita, seguindo a orientação do STF no HC 

127900 (Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, 

divulgado 2.8.2016 e publicado 3.8.2016), o interrogatório do acusado se 

dará ao final da instrução processual.VI. DESIGNO sessão de instrução 

para oitiva das testemunhas de acusação para o dia 22.3.2019, às 17 

horas.VII. Para a realização do ato designado requisitem-se todos os 

servidores públicos na forma da lei, devendo as testemunhas militares 

também serem requisitadas para comparecer à sessão, 

independentemente do local em que estejam.VIII. Desde já faculto à 

defesa, a partir da intimação desta até 48 horas após a sessão de 

instrução designada neste ato, opor as exceções a que se refere o art. 

407 do CPPM. O Ministério Público, igualmente, poderá opor exceções na 

forma do art. 408 do CPPM.IX. INDEFIRO o pleito solicitado pelo Ministério 

Público no item II da cota que acompanha a denúncia, pois não foi 

comprovada a impossibilidade do próprio Parquet fazê-lo (art. 1.373, II, da 

CNGC Judicial 4ª Edição) e ao compulsar o caderno investigativo não se 

infere existente ofício solicitando as informações de antecedentes.X. 

Intimem-se.XI. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 522370 Nr: 14415-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILBERTO CAVALCANTE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Moura - 

OAB:16233

 "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público contra o 

acusado, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código 

de Processo Penal Militar (CPPM) e inocorrentes as hipóteses do artigo 78 

do mesmo Codex.II. A ação penal será processada perante o JUÍZO 

SINGULAR.III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do acusado. 

Sendo o caso, requisite-se o acusado na forma da lei para que compareça 

pessoalmente na Secretaria desta Vara Militar a fim de ser citado. No 

momento da citação o acusado deverá indicar defensor constituído ou 

manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a 

Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, 

sempre que possível, indicar os motivos pelos quais o acusado não 

tenciona contratar defensor.IV. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC 

Judicial (4ª Edição).V. De outra feita, seguindo a orientação do STF no HC 

127900 (Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, 

divulgado 2.8.2016 e publicado 3.8.2016), o interrogatório do acusado se 

dará ao final da instrução processual.VI. Após a citação do réu, 

expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para oitiva de testemunha(s) civil(s) 

arrolada(s) na denúncia e residente(s) em outra(s) Comarca(s), com 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, intimando-se previamente as 

partes para, no prazo de 5 dias, apresentarem os seus quesitos que 

acompanharão a missiva.VII. Sem prejuízo do acima exposto, desde já 

DESIGNO sessão de instrução para oitiva das testemunhas militares 

perante este Juízo para o dia 19.3.2019, às 13h30min.VIII. Para a 

realização do ato designado requisitem-se todos os servidores públicos 

na forma da lei, devendo as testemunhas militares também serem 

requisitadas para comparecer à sessão, independentemente do local em 

que estejam.IX. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 

48 horas após a sessão de instrução designada neste ato, opor as 

exceções a que se refere o art. 407 do CPPM. O Ministério Público, 

igualmente, poderá opor exceções na forma do art. 408 do CPPM.X. 

Intimem-se".

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 305884 Nr: 4523-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY OU SIDNEI GOMES MARCONDE, 

WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12561/MT

 Vistos, etc....

Atento a certidão da Sra. Gestora à folha retro, observo que a audiência 

designada por este juízo à folha 436 remonta do mês de julho, e a cota 

ministerial anexa ao feito é do mês corrente.

 Diante disto, recomendo a Secretaria para que manuseie com mais 

atenção os feitos cujas audiências já estão designadas, a fim de evitar 

redesignação desnecessária e mora processual.

Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 27.02.2019 às 

15h30min.

Expeça-se o necessário, atentando-se ao parecer do Ministério Público de 

fl. 443.

Ciência ao Parquet.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 120414 Nr: 7381-72.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592/MT, Katia Valadares Silva - OAB:23270/O

 “Vistos, etc.

 I- Realizada audiência de apresentação, o réu não noticiou nenhuma 

irregularidade ou violência na sua prisão .

II- Outrossim, tendo em vista a citação pessoal do acusado, nesta data, 

REVOGO a suspensão dantes declarada na decisão de fls.115/116, nos 

termos do artigo 366 do CPP, e dou prosseguimento ao presente feito, que 

passa, agora, a ter prioridade, porque incluso nas metas estabelecidas 

pelo CNJ.

III – Ademais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de 

instrumento procuratório.
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IV – Observo ainda, que foi designado audiência de instrução à fl.165 com 

o fito de inquirir as testemunhas como prova antecipada, contudo, tendo 

em vista a PORTARIA n° 678/2017/PRES que decreta ponto facultativo no 

dia 01.11.2018, cancelo a audiência designada para esta data, e designo o 

dia 25 de outubro de 2018, às 14h00min para a realização da audiência 

única de instrução e julgamento.

V – Por fim, acolho a manifestação da defesa, em consonância com o 

parecer ministerial, vez que não mais persistem os motivos da segregação 

cautelar e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE WELTON OLIVEIRA DOS 

SANTOS, nos termos do art.316 do CPP, bem como aplico as seguintes 

medidas cautelas dispostas nos termos do art. 319 do CPP, por se 

mostrarem adequadas ao feito.

1 - comparecimento em todos os atos processuais;

 2 - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 

conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

Ressalto que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares aqui 

estabelecidas, ensejará na prisão preventiva do denunciado.

 EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA.

VI – Saem os presentes intimados.

VII- Cumpra-se.”

 Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 319229 Nr: 18764-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA DIAS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT

 Código: 319229

Vistos, etc.

Trata-se de analisar o pleito defensivo de fls.157/158.

A defesa requer a redesignação da audiência marcada para o dia 

16.08.2018, em razão das condições de saúde da acusada, comprovado 

pelos documentos anexos (fls.159/168).

Defiro o requerimento da defesa e redesigno o ato para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 14 horas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Julho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336808 Nr: 17897-15.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. LEONARDO M.S. GARCIA - 

OAB/MT 10.136 - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUAN ALVES SANTOS, Cpf: 

03824662175, Rg: 2184229-9, Filiação: Arlindo Jose dos Santos e 

Deuzelita Alves dos Anjos, data de nascimento: 25/06/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

92756611(mãe). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Trata-se de denúncia criminal, oferecida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representado pela eminente 

Promotora de Justiça, Dra. Fânia H O Amorim, contra LUAN ALVES 

SANTOS, vulgo “Pica Pau”, devidamente qualificado, denunciado como 

incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c Lei nº 

8.072/90, porque, segundo o órgão acusador, “no dia 01 de abril de 2012, 

por volta das 01:30 horas, numa via pública do Bairro Osmar Cabral, 

defronte ao Bar "Copo Sujo", nesta urbe e comarca, mediante disparos de 

arma de revólver da marca rossi, calibre 38, numeração de série D925734, 

o denunciado LUAN matou a vítima LUCIANO CORREA DE ALMEIDA (...).

Despacho: (...) Desde já, determino seja efetuada a citação por edital do 

acusado, se eventualmente foragido ou não localizado, com o prazo de 

quinze dias, nos termos do artigo 361, c.c. artigo 363, § 1º, ambos do CPP, 

observando os requisitos e exigências contidas no artigo 365, do mesmo 

diploma processual, e os itens pertinentes desta decisão.(...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MILTON DO 

NASCIMENTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73079 Nr: 7638-34.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO NOGUEIRA DA SILVA, 

Cpf: 79932258172, Rg: 0773443-3, Filiação: Benedita Nogueira da Silva, 

data de nascimento: 20/12/1975, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "Vistos, etc. (..). Diante de todo o exposto, JULGO ADMISSÍVEL, 

a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 02/04 

para:PRONUNCIAR, com fundamento no art. 413, do Código de Processo 

Penal, o acusado:ALESSANDRO NOGUEIRA DA SILVA, vulgo “TURUGÃO 

ou CHAPA”, devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta 

delitiva prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, por duas vezes, do Código 

Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.Em 

cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código de Processo 

Penal, não verifico neste momento a necessidade da segregação do 

acusado. Intime-se pessoalmente o acusado, a Defensoria Pública e o 

Ministério Público desta decisão, nos termos do art. 420, I do Código de 

Processo Penal. Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de 

pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos 

objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do 

Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de 

Direito."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MILTON DO 

NASCIMENTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 418865 Nr: 24146-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONES SILVA SANTANA, GLEISON 

FERNANDES FRAMZIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 
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OAB:19120, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13382/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar o Advogado ENOQUE DA SILVA SAMPAIO, 

OAB n.º 19120, para manifestar sobre a declaração de hipossuficiência e 

petição de fls.224-5, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 424442 Nr: 30199-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELA - 

OAB:9.155/MT

 Código: 424442

Vistos, etc.

Diante do pedido feito pelo causídico constituído pelo acusado às fls. 

145/147, redesigno o ato para o dia 25 de outubro de 2018, às 15h00min. 

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Saem as testemunhas presentes na data anteriormente designada 

intimadas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 340015 Nr: 21629-04.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA JUNIOR, RAFAEL 

ALEXANDRE ALVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo a defesa para que interponha as 

razões de apelação, uma vez que o réu declarou que deseja recorrer da 

sentença, às fls. 395v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 520634 Nr: 12705-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALACE DA SILVA FIALHO, CLEMAIR 

PEREIRA DE OLIVEIRA, BRUNO BORGES FERREIRA, RENAN RODRIGUES 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - OAB:7527/MT, FAUSTO 

ANDRÉ DA ROSA MIGUEIS - OAB:13848/MS, ODILZON DAS NEVES 

GRAUZ JÚNIOR - OAB:6836/MT, PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo as defesas dos réus para 

apresentação dos memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 438901 Nr: 15374-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE NACASAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25758/O, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO -UNIC II - OAB:9.822

 ...] Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado JORGE NACASAWA como 

incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 27/11/2018, às 14:40 horas, para o 

interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos 

autos. Considerando que o acusado JORGE NACASAWA não foi 

localizado para ser notificado, não havendo outros endereços disponíveis 

nos autos para sua localização, DETERMINO a citação e a intimação para 

comparecimento ao ato ora designado via edital (CPP, art. 361), devendo a 

Serventia atentar-se para fazer constar do mesmo a intimação para 

comparecimento ao ato ora designado. No mais, intimem-se as 

testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência 

ao Promotor de Justiça e à Defesa. [...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 542908 Nr: 34287-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/O

 Vistos, etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. Para realização do ato deprecado, DESIGNO o 

dia 13/12/2018, às 15:25 horas. Para tanto, façam-se as intimações 

necessárias, com antecedência, comunicando-se o Juízo Deprecante. 

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do ato, 

intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para 

acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 1.358 a 1.368 

da CNGC Judicial. Ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 528269 Nr: 20118-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY DA COSTA MELO, MARIA 

CAROLLINA DE PAULA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 “VISTOS ETC.

Verifica-se que foi informado o cumprimento do Mandado de Prisão 

626752, expedido pelo juízo da 13ª Vara Criminal nos autos de nº 

20118-58.2018.811.0042 – Cód. 528269, tendo, por isso, apresentando o 

autuado, nesta audiência, para fins de averiguar acerca da regularidade 

do cumprimento do mandado de prisão, se respeitadas às garantias 

constitucionais e assegurados os direitos do preso, consoante à 

resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, verifico que o mandado de prisão foi cumprido de forma 

regular, consoante a resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, mantenham-se os autos conclusos para análise.

 Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais.

 Renata do Carmo Evaristo Parreira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 528269 Nr: 20118-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY DA COSTA MELO, MARIA 

CAROLLINA DE PAULA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Feitas essas considerações, com fundamento no art. 318, inc. V, do CPP, 

DEFIRO o pedido formulado pela defesa e, de consequência, CONVERTO 

ex officio a prisão preventiva da denunciada MARIA CAROLLINA DE 

PAULA SANTOS, lhe aplicando cumulativamente a seguinte medida:I – 

Monitoramento Eletrônico, a fim de que seja monitorada sua prisão 

domiciliar, devendo, para tanto, comparecer à Central de Monitoramento 

para a colocação da Tornozeleira Eletrônica, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da sua saída do cárcere;Expeça-se, 

imediatamente, o MANDADO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

EM DOMICILIAR,(...), RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando 

os denunciados JOHNNY DA COSTA MELO e MARIA CAROLLINA DE 

PAULA SANTOS como incursos nos artigo da “lex repressiva” nela 

mencionados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

29/01/2019, às 15:15 horas, para o interrogatório dos acusados e 

inquirição das testemunhas arroladas nos autos.Para tanto, intimem-se os 

acusados, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa, devendo a ré MARIA 

CAROLLINA ser cientificada para comparecimento ao ato instrutório por 

ocasião do cumprimento do mandado de conversão da prisão preventiva 

em domiciliar. Expeça-se o necessário, dando-se ciência ao Promotor de 

Justiça e à Defesa.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484857 Nr: 24536-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA, 

ADELINO VICENTE DE CAMPOS, LUIS PAULO DE MORAES, PAULO 

RICARDO FIGUEIRA DA SILVA, BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS, 

KATIUCE DA SILVA MOURA, JOSUE ALVES DE JESUS, RODRIGO 

GONÇALVES DA CRUZ, LUCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ERIK 

PEREIRA DE CARVALHO, NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAES, BIANCA 

APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, ITAMARA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - OAB:6990/MT, JOÃO SIMÃO DE 

ARRUDA - OAB:9209/O, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - 

OAB:10394/MT, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O, 

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT, VINICIUS JOSÉ DE 

ARRUDA CASTRO JUNIOR - OAB:20.937, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20937

 Vistos, etc. Trata-se de DENÚNCIA ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA, ADELINO VICENTE 

DE CAMPOS, PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA, JOSUÉ ALVES DE 

JESUS, LUIS PAULO DE MORAES, BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS, 

KATIUCE DA SILVA MOURA, LUCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

ERIK PEREIRA DE CARVALHO, NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAES, 

RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ, BIANCA APARECIDA DE SOUZA 

ALMEIDA e ITAMARA PEREIRA DA SILVA pela suposta prática dos crimes 

previstos na Lei 11.343/06 e na Lei 10.826/03.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/12/2018, às 14:40 horas, para o 

interrogatório dos acusados e das testemunhas arroladas nos autos. 

Expeçam-se as intimações e requisições necessárias, dando-se ciência 

ao MP e às Defesas. [...] Em vista disso, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva formulados em favor dos réus WAGNER LUIS SENA 

SOUSA, redundando nos fundamentos da decisão de fls. 675/693 

proferida na Medida Cautelar de Cód. 470134. No mais e caso já não haja 

nos autos, DETERMINO que sejam trasladadas para a presente ação penal 

cópias das atas de audiência de apresentação referentes ao cumprimento 

dos mandados de prisão preventiva, expedidos nos autos de Cód. 470134 

e relacionados aos réus processados nesta ação penal, bem como da 

decisão de fls. 675/693, proferida no referido incidente, com regular 

transferência das prisões para o presente feito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 491523 Nr: 30953-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 

GRANJA, TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ENOQUE SAMPAIO - OAB:19120

 Vistos, etc.

Com relação ao pedido de revogação da prisão domiciliar requerido em 

audiência pela defesa da ré Tatiane Caroline (fls. 358/359), considerando 

que não foram apresentados quaisquer fatos novos para a demonstrar 

que não mais subsistem os requisitos legais, indefiro referido pedido, 

redundado nos fundamentos da r. decisão de fls. 196/197.

No mais e considerando que os autos estão instruídos com as alegações 

finais da acusação, encaminhe-se o feito às defesas para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentarem seus memoriais.

Feito isso e certificado o cumprimento integral da cota ministerial de fl. 

06v/07, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 538447 Nr: 29989-15.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FLAVIO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otávio Simplicio Kuhn - 

OAB:14238-MT

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MARCOS 

FLÁVIO DO PRADO, brasileiro, casado, natural de Mirassol d’Oeste/MT, 

nascido em 12.04.1980, portador do RG n°. 12950483 SSP/MT e 

cadastrado no CPF n°. 924.722.491-87, filho de Orlando Rodrigues do 

Prado e Cleuza Maria Torres Prado, residente na Rua Treze de Maio, n°. 

810, Bairro Centro, cidade São José dos Quatro Marcos/MT, no patamar 

de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.Levado pelos mesmos 

critérios, APLICO a pena de multa em 580 (quinhentos e oitenta) 

dias-multa, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a 

situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.FIXO o regime prisional 

de início em FECHADO.NEGO ao condenado o direito de recorrer em 

liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os 

fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem 

pública e assegurar a aplicação da lei penal.DETERMINO a incineração da 

substância entorpecente apreendida.DECRETO O PERDIMENTO do veículo 

da marca Fiat, modelo Strada/Trek, placas NPQ 4303, ano/modelo 2014, 

cor prata, em favor da Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da 

Esperança, inscrita no CNPJ n.º 48.555.775/0125-90, com sede na 

Rodovia Transpantaneira, s/nº, KM 03, Bairro Pichaim, 

Poconé/MT.AUTORIZO o empréstimo provisório e por prazo indeterminado 

do referido veículo, em favor da mesma Instituição, ficando nomeado como 

responsável do bem o senhor presidente/diretor do local FREI EDIVALDO 

AFONSO SISCARI, inscrito no CPF n.º 117.771.658-57, oficie-se ao 

DETRAN/MT para que expeça o certificado provisório de registro e 

licenciamento do veículo em favor da referida instituição até o trânsito em 

julgado da decisão, comunicando-se o SENAD e CONEN. DETERMINO que 

se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal..P.R.I.C.Cuiabá/MT, 17 de 

outubro de 2018. RENATA DO CARMO EVARISTOJuíza de Direito em 

Substituição Legal

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 330836 Nr: 11136-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA, 

LEONARDO OLIVEIRA LEMES DE PAULA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CALDAS RODRIGUES 

- OAB:6591

 Vistos.

Tendo em vista que este Magistrado estará participando do evento Escuta 

Protegida, a ser realizado nos dias 24 e 25 de outubro do corrente ano, no 

Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília-DF, redesigno a 

audiência aprazada à fl. 273 para o dia 26/11/2018 às 16h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 404840 Nr: 9362-92.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIVALDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA - OAB:20201

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB/MT 20.201, para que tome ciência 

da sentença proferida às fls. 274/277

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 304401 Nr: 2146-22.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa ANDERSON 

ROSA FERREIRA ZELASKI OAB/MT 14.156, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 382619 Nr: 24493-44.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Felipe Fernandes 

Mota - OAB:19549

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa MARCOS 

FELIPE FERNANDES MOTA OAB/MT 19.549, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 311146 Nr: 9297-39.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT, MÁRIO 

DONAL SPALATTI - OAB:23230/0

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190 e FABIANO ALVES 

ZANARDO OAB/MT 12.770, para que apresente as alegações finais no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob aplicação da penalidade prevista no artigo 

265 do Código de Processo Penal e comunicação a OAB/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 373641 Nr: 14762-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Dias da Costa - 

OAB:23967/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado ANTONIO DIAS DA 

COSTA OAB/MT 23.976/0 , para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 12/03/2019, às 16:00 horas, nos autos em apreço

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 311146 Nr: 9297-39.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT, MÁRIO 

DONAL SPALATTI - OAB:23230/0

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190 e FABIANO ALVES 

ZANARDO OAB/MT 12.770, para que apresente as alegações finais no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da penalidade prevista no 

artigo 265 do Código de Processo Penal e comunicação a OAB/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 422008 Nr: 27593-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, VICTOR 

HUGO DA SILVA PEREIRA OAB/MT 11.625, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 158/164

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 415219 Nr: 20267-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAITE CAROLINE OLIVEIRA 

DE MELLO - OAB:17461/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a advogada Maitê Caroline Oliveira de 

Mello OAB/MT 17.461, da audiência do dia 26 de novembro de 2018 às 

15h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 333289 Nr: 13871-71.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT
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 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia 

para CONDENAR o denunciado J. P. DE S., [...] devidamente qualificado 

nos autos, nas sanções do art. 214 c/c art. 224, letra “a” c/c art. 71, 

cabeça, todos do Código Penal, antes do advento da Lei nº 12.015/2009, 

com observâncias das disposições da Lei nº 8.072/90.Passo, dessarte, a 

dosar a pena.[...] PENA FINAL de 07 (sete) anos de 

reclusão[...].Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 416905 Nr: 22082-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO SIQUEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:17.692

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO Nº 

52/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O ADVOGADO VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES OAB/MT 17.692 

DA AUDIÊNCIA DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 08H00MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 301764 Nr: 18939-70.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANE SOUZA 

CLEMENTINO - OAB:8951, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK 

ROCHA - OAB:6069, HELIODORIO SANTOS NERY - UNIJURIS - UNIC - 

OAB:4630 MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JÚNIOR - 

OAB:13.565/MT, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801, 

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT, TARCILA GRACIANI 

DE SOUZA - OAB:12005

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa SEBASTIÃO 

FERREIRA DE SOUZA OAB/MT 6.499, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 128420 Nr: 15622-35.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NILSON VITAL JUNIOR - 

OAB:9.320, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOSE 

NILSON VITAL JUNIOR OAB/MT 9.320 e SELIO SOARES DE QUEIROZ 

OAB/MT 8.470, para que apresente as contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 08 (oito) dias, sob aplicação da penalidade prevista 

no artigo 265 do Código de Processo Penal e comunicação a OAB/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 330836 Nr: 11136-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA, 

LEONARDO OLIVEIRA LEMES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CALDAS RODRIGUES 

- OAB:6591

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado WALDIR CALDAS 

RODRIGUES, OAB/MT 6.591, para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 26/11/2018, às 16:30 horas, nos autos em apreço

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 360603 Nr: 23383-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO CEZAR 

CORRÊA ARAÚJO, JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO, FRANCISCO ANIS 

FAIAD, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, CESAR ROBERTO ZILIO, 

VALDÍSIO JULIANO VIRIATO, ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA, 

JULIANO CEZAR VOLPATO, EDÉSIO CORRÊA, DIEGO PEREIRA MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUT AMIDEN - OAB:, 

ANA MARIA FERREIRA LEITE - OAB:14081, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512, BRUNO SAMPAIO SALDANHA - OAB:8764/MT, CÁSSIA 

ADRIANA FORTALEZA - OAB:12.908/MT, CLENILDE FELICIANO 

BEZERRA FERRAREZ - OAB:20993-O/MT, DÉLIO LINS E SILVA - 

OAB:OAB/DF 3439, DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/DF 16649, 

DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, EDGAR ESPÍRITO 

SANTO OLIVEIRA - OAB:2781/OAB-MT, EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - OAB:12548, 

FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15370, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12.919, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, ILIETE YUNG - 

OAB:16371, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607, JOÃO 

VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS - OAB:23.109/MT, JOSÉ APARECIDO 

DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:21395/MT, Larissa Lopes Bezerra - 

OAB:44550/DF, LUIZ ALBERTO DERZE V. CARNEIRO - OAB:15.074, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/ MT, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701, RICARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:5985, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, VICTOR ALIPIO 

AZEVEDO BORGES - OAB:13975, VINICIUS ANDRADE MARINHO - 

OAB:20.915/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento designada para os dias: 

8 de novembro de 2018, às 13:30 horas, 22 de novembro de 2018, às 

13:30 horas, 04 de dezembro de 2018, às 13:30 horas, 11 de dezembro 

de 2018, às 13:30 horas, 12 de dezembro de 2018, às 13:30 horas, 13 de 

dezembro de 2018, às 13:30 horas, da expedição de cartas precatórias 

para as comarcas de Balneário Camburiu/SC, com a finalidade de intimar o 

réu Valdísio Juliano Viriato das audiências designadas, bem como para 

que seja realizado audiência de interrogatório por aquele Juízo; para a 

Comarca de Sinop/MT, com a finalidade de inquirir a testemunha Gerson 

Luis Werner, e para a comarca de Porto Velho/RO, com a finalidade de 

inquirir a testemunha Elio Corrêa, para que possam acompanhar o 

cumprimento no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 406878 Nr: 11492-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA TEIXEIRA DE MATTOS, EMILIA PERES 

GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17.143

 Ação Penal n°. 11492-55.2015.811.0042 - Cód: 406878

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público, em desfavor de 

Selma Teixeira de Matos e Emilia Peres Giroldo.

 Compulsando detidamente os autos, observa-se que na audiência de 

instrução e julgamento realizada no dia 01 de agosto de 2018 foi 
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concedido vista para o Ministério Público para informar os endereços 

atualizados das testemunhas Maria Inês Zanelli, José Carlos Rosa Matias, 

Sandro Souza Paes e Ronaldo Alves de Souza.

 O Ministério Público manifestou-se às fls. 449, informando o endereço 

atualizado das testemunhas e requereu que seja novamente expedido 

mandado de intimação para a oitiva das testemunhas Maria Inês Zanelli, 

Sandro Souza Paes e Ronaldo Alves de Souza, bem como, seja expedida 

carta precatória para a comarca de Jaciara/MT, para proceder à inquirição 

da testemunha José Carlos Rosa Matias.

Em atenção às deliberações do termo da audiência de instrução e 

julgamento (fls. 434), a defesa da acusada Emilia Peres Giroldo, indicou 

Alencar Felix da Silva como testemunha em substituição à testemunha 

Mariana Peres Giroldo, às fls. 451.

 Desta forma, designo o dia 05 de dezembro de 2018, às 16:00 horas para 

a continuidade da audiência de instrução e julgamento e determino que 

seja expedido mandado de intimação das testemunhas conforme requer o 

Parquet (fls.449), bem como, seja expedido mandado de intimação para a 

testemunha apresentada pela defesa às fls. 451.

 Quanto à testemunha José Carlos Rosa Matias, expeça-se carta 

precatória para a Comarca de Jaciara/MT, para sua inquirição.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 540319 Nr: 31826-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 52/2007/CGJ 

impulsiono estes autos para intimar a advogada da requerente para, 

dentro do prazo de 05 dias, juntar aos autos as seguintes informações e 

documentos, conforme requerido pelo Min. Público à fl 11: a) A qual Inq. 

Policial ou Ação Penal está vinculado o presente incidente; b) 

Comprovante de que o veiculo foi adquirido com dinheiro de origem lícita, ( 

detalhamento minucioso, contendo a origem dos valores, comprovante de 

transferências em conta, contratos, cheques compensados, dentre outras 

formas naturais à praxe do negócio); c) Cópia do Mandado de Busca e 

Apreensão cumprido; d) Contrato de locação mencionado pela requerente 

na petição; e) Cópia autenticada atualizada do Certificado de Registro de 

Veículo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 470325 Nr: 10270-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRCIO MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA 

LIMA, CLÁUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO, EMANUEL GOMES 

BEZERRA JUNIOR, EDER DE MORAES DIAS, PERCIVAL SANTOS MUNIZ, 

JURANDIR DA SILVA VIEIRA, LUCIA ALONSO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT/5324, DIOGENES GOMES CURADO FILHO - 

OAB:24761, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, FILIPE MAIA BROETO 

NUNES - OAB:23948/O, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, JOÃO 

OTÁVIO DUARTE LAZZAROTTO - OAB:OAB/MT 25.703, KÉLCIO JUNIO 

GARCIA - OAB:8169, LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, VALBER 

MELO - OAB:8.927

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007, CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado(s) KÉLCIO JUNIO 

GARCIA, OAB/MT 8169, para apresentar resposta à acusação em relação 

ao réu José Marcio de Menezes, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 526608 Nr: 18595-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANGÉLICA HIPÁCIA BORGHETTI PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 18595-11.2018.811.0042 – ID 526608.

SENTENÇA

Trata-se de pedido de CONVERSÃO DA PRISÃO em MEDIDA CAUTELAR 

DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PROVISÓRIA com PEDIDO LIMINAR DE 

TUTELA DE URGÊNCIA formulado por ANGÉLICA HIPÁCIA BORGHETTI 

PINTO DE ARRUDA em favor de PITÁGORA PINTO DE ARRUDA.

Às fls. 233, a requerente formulou o pedido de desistência, em razão da 

perda do objeto, tendo em vista a concessão da liberdade ao acusado.

É relatório. Fundamento e decido.

A requerente formula o pedido de desistência porque diante da revogação 

da prisão preventiva do acusado, em 07.06.2048 (Id. 520842), houve a 

perda do seu objeto.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o 

feito, sem análise de mérito.

Intimem-se. Às providências.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 538376 Nr: 29918-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ELEANDRO BONIFACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLYANNE REGINA DE 

SOUZA - OAB:65.754/PR

 Ação Penal n. 29918-13.2018.811.0042 (Id. 538376).

Réu: Moacir Eleandro Bonifácio.

SENTENÇA

O Ministério Público denunciou MOACIR ELEANDRO BONIFÁCIO 

imputando-lhe a prática do delito descrito no artigo 334, §1º do CP.

Os fatos ocorreram, em tese, no dia 22.04.2013.

A denúncia foi recebida pelo Juízo da Justiça Federal em 19/11/2012 (fls. 

128/130), contudo foi declinada a competência, conforme decisão às fls. 

164/166.

 Com efeito, o STF já decidiu no Pleno que havendo incompetência 

absoluta da Justiça Federal, o recebimento da denúncia naquele juízo não 

tem o condão de interromper o prazo prescricional. Neste sentido:

Considerando-se que, por se tratar de contravenção penal, a Justiça 

Federal era absolutamente incompetente para processar e julgar a ação 

penal (art. 109, IV, CF), descabe adentrar-se, desde logo, em seu mérito. 

Hipótese em que os autos deveriam ser remetidos à Justiça Comum 

estadual. 9. A incompetência constitucional da Justiça Federal para 

processar e julgar a ação penal gera a nulidade, ab initio, do processo. 10. 

Dessa feita, o recebimento da denúncia não tem o condão de interromper 

o prazo prescricional. Precedente. Extinção da punibilidade decretada. 11. 

Recurso provido. (Recurso Crime nº 1472/MG, Tribunal Pleno do STF, Rel. 

Dias Toffoli. j. 25.05.2016, unânime, DJe 11.10.2016).

 Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto 

devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

 § 1o Incorre na mesma pena quem:

 I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei;

 II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho;

Verifico que da data dos fatos (22.04.2013) até a presente data decorreu 

lapso superior a 05 (cinco) anos, sem que houvesse qualquer marco 

interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Com efeito, observo que em caso de eventual condenação, considerando 

o disposto no art. 119 do CPP que prevê a prescrição sobre cada pena 

aplicada, sem o concurso formal, continuidade delitiva ou concurso 

material (Súmula nº. 497- STF), entendo que dificilmente os acusados 

serão condenados a pena superior ao DOBRO da pena mínima cominadas 
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aos delitos, mesmo considerando eventual agravante ou causa de 

aumento.

 Logo, flagrante a iminência da prescrição, o que revela a falta de 

interesse de agir para persecução penal.

 Portanto, reconhecer antecipadamente significa evitar a inocuidade 

jurídica em atendimento a melhor política criminal e dinâmica processual, 

uma vez que evitará prosseguimento inútil dos feitos.

 Sobre o assunto, há tempo reconhecia-se a falta do interesse de agir, 

vejamos:

De nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e desgaste 

do prestígio da Justiça Pública, se, diante das circunstâncias do caso em 

concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na 

eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse 

teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de Habeas Corpus 

para trancar a ação penal”. (TACRIM/SP – HC – Rel. Sérgio Carvalhosa – 

RT 669/315).

 Em caso como dos autos, a 14.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, no julgamento da Apelação n.º 1135029.3-5, Relator Elias 

Junior de Aguiar Bezerra, julgado em 03/03/2009, reconheceu o instituto 

da prescrição antecipada, vejamos:

Prescrição antecipada - Réu primário e menor de 21 anos de idade, ao 

qual se imputou a prática de crime previsto no art. 171, caput, do CP, em 

sua forma consumada e tentada - Hipótese em que a pena aplicada por 

cada infração não excederia um ano - Prescrição em dois anos - Prazo 

superior decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data da 

publicação da sentença de 1.° grau e também entre esta e o dia de hoje – 

Prescrição reconhecida".

 Extrai-se do voto do eminente Juiz Relator que:

“Acresça-se que este relator sempre entendeu possível a decretação da 

prescrição com base na pena virtual, ou em perspectiva, porque, 

antevendo-se a ocorrência da aludida causa de extinção da punibilidade, 

não haveria qualquer utilidade na apreciação do mérito da causa. Eventual 

condenação imposta ao réu perderia por completo qualquer eficácia, 

mormente porque a prescrição retroativa é modalidade de prescrição da 

própria pretensão punitiva estatal. Assim, não havendo utilidade na 

prestação jurisdicional, vislumbrar-se-ia mesmo a ausência de condição 

indispensável ao exercício do direito de ação, que é o interesse de agir.” – 

grifos acrescidos.

 Com o mesmo entendimento, o professor Cleber Masson:

 Não existiria utilidade na ação penal, pois irremediavelmente ocorreria a 

prescrição retroativa, tornando inócuo o seu emprego. Ademais, seria 

despropositado gastar tempo dos operadores da Justiça, e, 

principalmente, dinheiro público, com um processo penal fadado a ter 

reconhecida a extinção da punibilidade.

Advirta-se, contudo, que mesmo os que aceitam essa construção 

científica é necessário agir com bom-senso. O réu não tem, 

antecipadamente, o direito de receber a pena mínima. Portanto, é 

equivocado desejar a incidência da prescrição antecipada quando, com a 

pena rasa, estaria extinta a punibilidade. Em verdade, só há falar nessa 

espécie de prescrição quando exclusivamente, a pena máxima, ou algo 

dela muito próximo, seria capaz de evitar a extinção da punibilidade 

(MASSON, Cleber. Direito Penal. Vol. 1. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2017, pg. 1079).

 Fernando Capez no mesmo sentido leciona que:

 Se, de plano, for possível perceber a inutilidade da persecução penal aos 

fins a que se presta, dir-se-á que inexiste interesse de agir. É o caso, e.g., 

de se oferecer denúncia quando, pela análise da pena possível de ser 

imposta ao final, se eventualmente comprovada a culpabilidade do réu, já 

se pode antever a ocorrência da prescrição retroativa. Nesse caso, toda 

atividade jurisdicional seria inútil; falta, portanto, INTERESSE DE AGIR. Esse 

entendimento, todavia, não é absolutamente pacífico, quer na doutrina, 

quer na jurisprudência." (Curso de Processo Penal, Saraiva, 2008, página 

116) – destaquei.

 Além disso, embora a prescrição antecipada ou prescrição virtual, ou 

ainda, prescrição pela pena em perspectiva, antes reconhecida por força 

de construção jurisprudencial dos tribunais mais vanguardistas do Poder 

Judiciário Brasileiro, hoje sofra a oposição do Superior Tribunal de Justiça 

que ao editar a Súmula 438, impede o reconhecimento da prescrição com 

base em pena hipotética independentemente da existência ou sorte do 

processo penal, o fato é que a ação penal não pode prosseguir por lhe 

faltar um dos requisitos essenciais da ação, qual seja, o interesse de agir, 

consoante mencionado pelo autor acima referido.

 De fato, não há interesse de agir se durante a tramitação processual, 

antes da sentença final, já se vislumbra a impossibilidade de se alcançar o 

objetivo inicialmente proposto quando do oferecimento da denúncia, ou 

seja, esclarecer e comprovar o crime com o fim único de aplicação da 

pena. Não há outro objetivo do processo penal, senão este. Não se 

investiga tão somente para esclarecer a verdade real, mas, como 

decorrência do esclarecimento e apuração da responsabilidade aplicar a 

pena, para prevenir e reprimir o crime.

 Prosseguir nos ulteriores termos processuais é desperdiçar tempo e 

recursos públicos já escassos, sem qualquer proveito às partes, o que 

contraria o básico princípio da Administração Pública; mais que isso é 

submeter o acusado, sem necessidade, às agruras de um processo penal 

que não resultará em nenhum proveito prático, verdadeiro 

“constrangimento ilegal,” sem falar do tempo que poderia ser melhor 

aproveitado se dedicado a outros processos na iminência de ter o mesmo 

destino.

 Ressalte-se, ainda, que a súmula n.º 438 do STJ não tem efeito 

vinculante, ou seja, não tem força normativa e o magistrado não está 

adstrito ao seu conteúdo, podendo decidir questões idênticas de acordo 

com a sua convicção.

 Segundo Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

No âmbito das ações penais condenatórias, está relacionado diretamente 

com a viabilidade do acionamento da máquina judiciária por quem detém 

legitimidade ativa com a finalidade de buscar a responsabilização de quem 

tenha praticado o fato ilícito. Contudo, a imposição da pena (efetividade) 

somente poderá ocorrer, por evidente, após a observância do devido 

processo legal. Dentro desses parâmetros, embora com algumas nuances 

diversas, o interesse de agir no processo penal se assemelha ao do 

direito civil. Entretanto, uma observação: no processo penal, 

compreendemos que o interesse de agir está relacionado diretamente com 

a efetividade do processo, de modo ser possível assentar que este, 

enquanto instrumento da jurisdição, deve apresentar, em juízo prévio e 

anterior, uma viabilidade mínima de satisfação futura da pretensão que é 

trazida em seu bojo. Noutras palavras, pela ótica da efetividade, o 

processo criminal deve mostrar-se, desde a sua instauração apto a 

realizar (em tese) os diversos escopos da jurisdição. (PACELLI, Eugênio; 

FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua 

jurisprudência. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, pg. 848/849).

 Embora haja diversos precedentes jurisprudenciais em sentido contrário, 

não reconhecendo a prescrição antecipada, ante a falta de previsão legal 

expressa, filio-me à corrente que entende possível a sua aplicação, 

citando a decisão proferida na 7ª Vara da Seção Judiciária da Justiça 

Federal do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº. N° 

0003566-22.2001.4.01.3600 (Número antigo: 2001.36.00.003566-4).

 Portanto, entendo que a prolação da sentença, no caso, é inviável, pois 

certamente a pena não alcançará o montante, próximo, da pena máxima 

em abstrato.

 Por fim, cito o precedente do TJMT sobre a matéria:

A persecução penal só pode seguir adiante quando o provimento 

jurisdicional invocado guardar identidade com as regras de adequação, 

necessidade utilidade. Se o decurso do tempo cuidou de estagnar o 

interesse de agir do Estado, vês que eventual pena – ainda que imposta 

com extremado rigor, em 08 anos dentre os limites de 03 a 10 anos 

previstos para o crime, em sendo primários e de bons antecedentes os 

implicados – não seria exeqüível diante da prescrição, indiscutível que já 

se faz ausente a justa causa para a persecução penal, que ora se 

esbarra na garantia constitucional do inciso LXXVIII do art. 5º. (TJMT – 

Recurso em Sentido Estrito nº 49921/2006 – Classe I-19 – Comarca da 

Capital – Rel. Dra. Graciema Ribeiro de Caravella). Grifo nosso.

 Cito outros precedentes:

 Se após exame minucioso dos autos, o julgador, ao verificar a suposta 

pena a ser aplicada, mesmo considerando todas circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, perceber que eventual juízo condenatório restaria 

fulminado pela prescrição, não há justificativa para proceder-se a um 

complexo exame da ocorrência, ou não, da conduta criminosa, em nítida 

afronta às finalidades do processo e em prejuízo do próprio Poder 

Judiciário, devendo ser reconhecida, nessa hipótese, a ausência de justa 

causa para a ação. 2. Negado provimento ao recurso em sentido estrito. 

(TRF 4ª REGIÃO - RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 

2003.70.02.003195-9/PR - DJU 22.12.2004, SEÇÃO 2, P. 177, J. 

01.12.2004 - RELATOR: DES. FEDERAL LUIZ FERNANDO WOWK). Grifo 

Nosso.
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“A doutrina e a jurisprudência divergem, predominando, no entanto, a 

orientação que não aceita a prescrição antecipada. É chegada a hora, 

todavia, do novo triunfar. A prescrição antecipada evita um processo 

inútil, um trabalho para nada, chegar-se a um provimento jurisdicional de 

que nada vale, que de nada servirá. Desse modo, há de reconhecer-se 

ausência do interesse de agir. Não há lacunas no Direito, a menos que se 

tenha o Direito como Lei, ou seja, o Direito puramente objetivo. Desse 

modo, não há falta de amparo legal para aplicação da prescrição 

antecipada. A doutrina da plenitude lógica do direito não pode subsistir em 

face da velocidade com que a ciência do direito de movimenta, de sua 

força criadora, acompanhando o progresso e as mudanças das relações 

sociais. Seguir a Lei “à risca, quando destoantes das regras contidas nas 

próprias relações sociais, seria mutilar a realidade e ofender a dignidade 

mesma do espírito humano, porfiosamente empenhado nas penetrações 

sutis e nos arrojos de adaptação consciente” (Pontes de Miranda). 

Recurso em sentido estrito não provido.” (TRF 1ª Região – RCCR 

199735000000600/GO. 3ª Turma. Rel. Des. Fed. Tourinho Neto). Grifo 

Nosso.

 Assim, em observância ao princípio da economia processual e da falta do 

interesse de agir, julgo extinta a punibilidade pela superveniência de falta 

de uma das condições da ação penal, nos termos do artigo 395, II do 

Código de Processo Penal.

 ISSO POSTO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MOACIR ELEANDRO 

BONIFÁCIO em relação ao delito descrito no artigo 334, §1º do CP.

Intime-se. Cumpra-se.

Após o transito em julgado, arquive-se.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 430826 Nr: 6539-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL 

NADAF, MARCEL SOUZA DE CURSI, SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO, 

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, ARNALDO ALVES DE 

SOUZA NETO, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA, ALAN AYOUB MALOUF, 

ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO, VALDIR AGOSTINHO PIRAN, AFONSO 

DALBERTO, JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/OAB MT, ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027-B, ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - 

OAB:10.101/MT, ANDRÉA PINTO BIANCARDINI - OAB:5009, ANTÔNIO 

NABOR AREIAS BULHÕES - OAB:1.465-A/DF, ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14604/MT, 

BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - OAB:17388, CAROLINA ELMA 

PEREIRA SCHUCK - OAB:13195/MT, CAROLINA LUÍZA DE LACERDA 

ABREU - OAB:18.074/DF, EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, 

EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342, Fernanda Brandão Cançado - 

OAB:14488, GABRIEL MIRANDA MOREIRA - OAB:OAB/RJ 188.801, 

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - OAB:7082, HELDER 

ANTONIO SOUZA DE CURSI - OAB:115.643 SP, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, HUGO 

FLORENCIO DE CASTILHO - OAB:15.640, IGOR MARQUES PONTES - 

OAB:184.994/SP, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, 

JANAYNA NUNES DE ARRUDA - OAB:17.625, JOÃO HENRIQUE CAMPOS 

FONSECA - OAB:13.480/DF, JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - 

OAB:18636/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6.605, JOSÉ 

ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, JOSÉ EDUARDO DE 

SOUZA NEVES - OAB:4681, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958/OAB MT, 

KIM FADEL MARQUES - OAB:OAB/RJ 200.890, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER - OAB:13194/MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:2629, LÍVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/RJ 134.148, 

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:19460, LUIS FERNANDO 

DE SOUZA NEVES - OAB:3934, LUIZ ALBERTO DERZE CARNEIRO - 

OAB:15.074, MARCELO NEVES REZENDE - OAB:OAB/RJ 204.886, 

MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, OMAR KHALIL - OAB:11682, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3684-A, PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - 

OAB:16.451-E, RAFAEL DA SILVA FARIA - OAB:OAB/RJ 170.872, 

RAFAELA GUERRIZE CONTE - OAB:17024, RENAN F. SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19701/MT, RICARDO SALDANHA SPINELLI - 

OAB:15204/MT, ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 

OAB:21518/OAB MT, SAMIRA PEREIRA MARTINS - OAB:10029, SAULO 

RONDON GAHYVA - OAB:13216, Silzomar Pereira Bejarano - 

OAB:15.199/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, VALBER DA 

SILVA MELO - OAB:8927, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 

OAB:13975, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 AÇÃO PENAL n°. 6539-14.2016.811.0042 – Cód. 430826

Réu: Silval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf, Marcel Souza de Cursi, 

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Silvio Cezar Corrêa Araújo, 

Arnaldo Alves de Souza Neto, Afonso Dalberto, Antônio Rodrigues 

Carvalho, Levi Machado de Oliveira, Alan Ayoub Malouf, João Justino Paes 

de Barros e Valdir Agostinho Piran.

 Vistos, etc.

 A fls. 6445, consta certidão dando conta de que todos os acusados 

apresentaram alegações finais.

 Às fls. 6458/6464, a Defesa de FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA 

FILHO formulou pedido de revogação das medidas cautelares impostas, 

argumentando que a instrução criminal, de todos os processos que 

tramitam em desfavor do réu, já se encerrou o que indica ausência de 

cautelaridade para manutenção das medidas incialmente impostas pela 

Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Fundamentou também que o acusado cumpriu as medidas 

cautelares impostas por mais de 01(um) ano, sem jamais ter descumprido 

as restrições.

 Alternativamente, asseverou que, em caso de indeferimento da 

revogação de todas as medidas cautelares, que seja revogado 

tão-somente o monitoramento eletrônico, de modo a viabilizar o livre 

trânsito do requerente entre as Comarcas de Cuiabá e Rio de Janeiro, 

onde possui residência.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público suscitou que as medidas 

cautelares decorrem da decisão proferida pelo Desembargador Alberto 

Ferreira de Souza, no Habeas Corpus n. 1005724-92.2017 – TJ/MT, o qual 

substituiu a prisão preventiva decreta em face de Francisco Lima, no 

interesse da Operação Sodoma 3, conforme bem salientado pelo próprio 

requerente. Assim, apesar das medidas cautelares serem regidas pela 

cláusula rebus sic stantibus (possibilidade de posterior revisão), a sua 

revogação não é possível, pois é vedado ao órgão jurisdicional inferior 

alterar, modificar ou anular decisões proferidas por órgão superior.

 O Parquet opinou pelo indeferimento do pedido, fundamentando que a 

gravidade concreta dos vários delitos praticados pelo requerente, somada 

a sua capacidade econômica corroboram a necessidade de se manter as 

medidas, essencialmente o monitoramento eletrônico, visando aplicar a lei 

penal, em virtude da patente e iminente possibilidade de vir a ser 

condenado nas ações penais.

 Além disso, suscitou que o réu está descumprindo as medidas impostas, 

visto que confessadamente se desloca para a Comarca do Rio de Janeiro, 

quando restou expressamente impedida a sua transferência para a 

referida cidade, na forma constante no decisum do Habeas Corpus.

 Às fls. 6475/6482, a Defesa de Francisco Gomes de Andrade Lima Filho 

peticionou nos autos rebatendo os argumentos expendidos pelo Ministério 

Público e, ao final, reiterou o pedido revogação das medidas cautelares 

impostas.

 A fls. 6483, a Corregedora-Geral da Procuradoria do Estado, Dra. Glaucia 

Anne Kelly Rodrigues do Amaral, requereu a suspensão de uma das 

medidas cautelares aplicada ao réu Francisco Gomes de Andrade Lima 

Filho, especificamente a medida consistente na proibição do réu manter 

contato com os demais corréus do processo.

 A Procuradora do Estado fundamentou que a suspensão se faz 

necessária, porque naquele órgão tramita o processo administrativo 

disciplinar que apura a conduta ilícita de Francisco Gomes, Procurador do 

Estado aposentado, sendo que naquele processo ele requereu a oitiva 

dos corréus da ação penal Silval da Cunha Barbosa, Marcel de Cursi e 

Edmilson José dos Santos, envolvidos nos fatos apurados na Operação 

Sodoma.

 É o relatório do necessário. Decido.

 Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Silval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf, Marcel Souza de Cursi, 

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Silvio Cezar Corrêa Araújo, 
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Arnaldo Alves de Souza Neto, Afonso Dalberto, Antônio Rodrigues 

Carvalho, Levi Machado de Oliveira, Alan Ayoub Malouf, João Justino Paes 

de Barros e Valdir Agostinho Piran, a qual se encontra apta para prolação 

de sentença, visto que todos os acusados apresentaram alegações finais, 

conforme se depreende da certidão de fls. 6445.

 Contudo, a presente demanda me foi conclusa para análise do pedido de 

revogação das medidas cautelares impostas ao réu Francisco Gomes de 

Andrade Lima Filho, em substituição à prisão preventiva decretada por 

este Juízo, por decisão proferida pelo Desembargador Alberto Ferreira de 

Souza, no Habeas Corpus n. 1005724-92.217 – Segunda Câmara Criminal. 

Vejamos:

(...) Por conseguinte, se nos apresentam como suficientes as seguintes 

medidas [at. 319, CPP]: a) Monitoramento Eletrônico; b) Recolhimento 

Domiciliar no período noturno (das 19h às 6h) e nos dias de sábado, 

domingos e feriados; b) Proibição de manter contato com qualquer 

investigado, réu ou testemunha relacionada a qualquer um dos feitos 

vinculados à Operação Sodoma; c) Proibição de ausentar-se da Comarca 

e do País, devendo entregar seu passaporte em até 24h (vinte e quatro) 

horas (acaso ainda não implementada a medida); d) Comparecimento 

(periódico) em juízo para informar e justificar atividades sempre que 

requisitado, devendo manter atualizado o endereço em que poderá ser 

encontrado, sem prejuízo da fixação de outras medidas que a magistrada 

singular reputar cabíveis.

 Registre-se que, para o cumprimento das medidas descritas nos itens “c” 

e “d”, resta obstada a transferência do requerente à Comarca do Rio de 

Janeiro, ao menos até a ulterior deliberação do Colegiado.

 (...)

Logo, estendemos os efeitos da decisão pretérita em favor de Francisco 

Gomes de Andrade Filho, para substituir a sua prisão preventiva pelas 

medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, c/c o art. 

320, ambos do CPP.

Cientifique-se o réu, no ato de cumprimento deste decisum, da 

necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, 

sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada. (...). Cuiabá, 13 de 

julho de 2017. Des. Alberto Ferreira de Souza.

Como se depreende, as medidas cautelares foram impostas em sede de 2ª 

Grau de Jurisdição, pelo Desembargador Alberto Ferreira de Souza, no 

Habeas Corpus n. 1005724-92.217 – Segunda Câmara Criminal, cujo 

acórdão transitou em julgado em 24/01/2018, sendo vedado ao órgão 

jurisdicional inferior alterar, modificar ou anular decisões proferidas por 

órgão superior, por ausência de competência funcional absoluta.

Sobre o tema, a doutrina conceitua a competência funcional como “a 

distribuição feita pela lei entre diversos juízes da mesma instância ou de 

instâncias diversas para, num mesmo processo, ou em um segmento ou 

fase do seu desenvolvimento, praticar determinados atos”, a qual se 

divide em competência funcional por fase do processo, competência 

funcional por objeto do juízo e competência funcional por grau de 

jurisdição.

 No caso em análise, observa-se a presença da competência funcional 

por grau de jurisdição. Nos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, a 

competência funcional por grau de jurisdição é aquela que divide entre 

órgãos jurisdicionais superiores e inferiores.

O doutrinador esclarece ainda que, por conta da competência funcional 

por grau de jurisdição “um juiz de primeiro grau não pode rescindir 

acórdão de instância superior, mesmo na hipótese de existente de 

nulidade absoluta, sob pena de violação das normas processuais penais e 

constitucionais relativas à divisão de competência” (Manual de Processo 

Penal, pág. 311, Editora Juspodivm, 2ª edição).

Neste sentido trago a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA RECORRER DO ÉDITO 

CONDENATÓRIO. ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU QUE MAJOROU A 

REPRIMENDA. ACÓRDÃO ANULADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. 

IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELA VIA 

PRÓPRIA E PELO TRIBUNAL COMPETENTE. HABEAS CORPUS 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – Um juízo de primeiro grau 

não pode rescindir um acórdão de instância superior, mesmo na hipótese 

de existência de nulidade absoluta, sob pena de violação das normas 

processuais penais e constitucionais relativas à divisão de competência. II 

– Agiu bem o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não compete ao 

juízo da execução reconhecer uma nulidade, ainda que absoluta, ocorrida 

no curso de processo findo, ocasionando verdadeira rescisão de decisão 

proferida por instância superior. III – Também não caberia ao STJ analisar, 

per saltum, a alegada nulidade absoluta, pois a Corte Regional limitou-se a 

anular a decisão do juízo da execução que rescindiu indevidamente o seu 

julgado, sem manifestar-se, expressamente, sobre eventual nulidade 

decorrente da ausência de intimação do paciente. IV – Pelos mesmos 

fundamentos, não pode esta Corte analisar o pedido de anulação da ação 

penal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente 

extravasamento dos limites da competência outorgada no art. 102 da 

Constituição Federal. V – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, denegado. (HC 110358, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12/06/2012, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012).

Desta forma, tem-se que a revisão pelo juízo a quo de medidas decretadas 

em instância superior significaria afrontar o ordenamento jurídico e 

entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça/MT.

Além disso, em consulta aos andamentos lançados no habeas corpus 

supramencionado, observa-se que a Defesa do réu Francisco Gomes de 

Andrade Lima Filha requereu, no bojo do HC n. 1005724-92/2017, a 

revogação da proibição de se ausentar desta comarca, especialmente 

para se deslocar até a Cidade do Rio Janeiro.

 Contudo, o Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal, 

indeferiu o pleito, nos termos da decisão anexa.

Posteriormente, em análise ao pedido de reiteração da Defesa, o 

Desembargador em substituição legal novamente indeferiu o pleito.

Empós, a Defesa de Francisco Gomes formulou novo pedido, no qual o 

Des. Pedro Sakamoto fundamentou que ele se mostrava inviável, 

porquanto a Defesa buscava, por meio incidental, a desconstituição do 

acórdão proferido pelo colegiado, bem como, pretendia a inclusão de seu 

pedido em pauta de julgamento, em procedimento absolutamente estranho 

ao rito do habeas corpus, razões pela qual indeferiu o pedido.

Portanto, nota-se que o Segundo Grau de Jurisdição indeferiu todos os 

pedidos de revogação das medicas cautelares formulados pela Defesa de 

Francisco, seja porque a via escolhida era inadequada ou por persistir a 

situação fática e jurídica que motivou o estabelecimento das medidas.

Por essas razões, tenho que a observância da decisão do Tribunal de 

Justiça mostra-se como limite imposto com vista a evitar decisões 

conflitantes no próprio Judiciário, haja vista que o desrespeito ao decisum 

superior implicaria em sérios prejuízos à garantira jurídica, com ofensa ao 

princípio da hierarquia dos órgãos jurisdicionais ínsito ao sistema pátrio.

Aliados aos fundamentos supramencionados, tem-se que a necessidade 

da revisão das medidas cautelares, após já bem analisados os 

fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade, justifica-se 

apenas com a alteração da sua situação fática, na forma do artigo 282, 

§5º do Código de Processo Penal. Vejamos o dispositivo legal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser 

aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, 

se sobrevierem razões que a justifiquem.

 No caso, não há fato novo a indicar a revogação, ou substituição, ou 

alteração das medidas cautelares impostas ao réu, porquanto ainda 

persistem os princípios da necessidade e adequação, além dos requisitos 

das cautelares em geral, consubstanciados no periculum in mora e no 

fumus boni iuris.

 Repriso, apesar de a Defesa sustentar que não se justifica a manutenção 

das medidas cautelares em virtude do encerramento da instrução criminal, 

tem-se que a situação fática e jurídica existente ao tempo da substituição 

da prisão preventiva por cautelares ainda é a mesma, impondo-se a 

persistência dos comandos nelas inseridos enquanto esse mesmo 

contexto se mantiver.

 Frise-se também que a pluralidade de domicílios do requerente, destacada 

pela própria defesa ao indicar dois endereços situados em munícipios 

diversos do Rio de Janeiro, além do localizado nesta Comarca, poderia 

obstar a aplicação da lei penal, ante a dificuldade de localização do réu.

Por fim, consigno que as medidas cautelares impostas ao réu Francisco 

Gomes de Andrade Lima Filho são bem mais benéficas do que a 

constrição da liberdade (prisão preventiva), antes determinada.

 Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de revogação das medidas cautelares formulado pela Defesa de 

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho.

 2. Quanto ao pedido formulado pela Corregedora-Geral da Procuradoria 
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do Estado, Dra. Glaucia Anne Kelly Rodrigues do Amaral, visando à 

suspensão da medida cautelar consistente na “Proibição de manter 

contato com qualquer investigado, réu ou testemunha relacionada a 

qualquer um dos feitos vinculados à Operação Sodoma”, tendo em vista 

que as medidas cautelares foram impostas pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, em sede de habeas corpus, JULGO 

PREJUDICADO o pedido, porquanto é vedado ao juízo de primeiro grau 

alterar, modificar ou anular decisões proferidas por órgão superior, por 

ausência de competência funcional absoluta.

 Comunique-se a Corregedoria-Geral da Procuradoria do Estado, 

encaminhando cópia desta decisão.

 3. Intime-se a Defesa de Francisco Gomes de Andrade Lima Filho desta 

decisão.

 4. Após, volte-me conclusos para prolação de sentença.

 Às providências.

 Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 531724 Nr: 23487-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS MENEZES BAIOCHO, JOÃO 

CARLOS DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16.241

 Vistos etc.

1. Diante do relatado acima, designo o dia 06 de novembro de 2018, às 

14h45min, para continuidade ao ato.

2. Oficie-se ao Juízo deprecante solicitando informações acerca do 

endereço da testemunha ROGERIO MALACARNE DA COSTA, 

consignando o prazo de 05 (dez) dias. Com a informação, expeça-se o 

respectivo mandado de intimação.

3. Requisitem-se a testemunha LUIZ ANTÔNIO DE AMORIM.

4. Nomeio para o ato o Dr. Thiago Conceição Silva OAB/MT 24435/O.

 5. Arbitro 1.5 URH a título de honorários advocatícios. Expeça-se a 

certidão respectiva.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 537801 Nr: 29366-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO JOSE SPERAFICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO CANAN - OAB:07459

 Carta Precatória nº 29366-48.2018.0042 – Código 537801

 Despacho->Mero expediente

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 14/11/2018, às 16:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 168236 Nr: 15530-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO 

- OAB:8927

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO 

com o fim de CONDENAR O RÉU JOSÉ GERALDO RIVA pela prática dos 

crimes previstos no art. 312 do CP e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 9 

(nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade 

o julgamento em segundo grau, de acordo com jurisprudência do STF.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1034070-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. A. M. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. C. V. (ADVOGADO(A))

N. U. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1034070-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: THAIS DE 

ARRUDA MONTEIRO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: NATHAN UTUARI DE OLIVEIRA Processo nº 

1034070-90.2018.811.0041. Vistos. Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS deferidas em favor da requerente THAIS DE 

ARRUDA MONTEIRO (decisão de id. 15784666), formalizado pelo 

requerido NATHAN UTUARI DE OLIVEIRA, por meio de seu patrono (pedido 

de id. 15999813). Segundo consta, tramita perante a 5ª Vara de Família e 

Sucessões da Capital Ação de Divórcio, envolvendo as partes, em que 

inclusive restou regulamentado o direito de visitas do requerido à filha 

menor do casal, nos seguintes termos: “em sábados alternados durante 

três horas”, conforme Agravo de Instrumento registrado sob o cód. 

1007020-18.2018.8.11.0000. Em razão da concessão das medidas 

protetivas em favor da requerente, o requerido formaliza PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA nos presentes autos, a fim de 

possibilitar que seus genitores e os avós paternos da filha menor (V. M. 

U.), intermedeiem a busca e a entrega da infante, para exercício do seu 

direito de visitas nos termos acima declinados. Primeiramente, importante 

esclarecer que não fora restringido/suspenso o direito de visitas do 

requerido à filha menos quando da decisão concessiva de id. 15784666. 

Ademais, o deferimento das medidas de proibição de contato com a 

ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o exercício do direito 

de visitas do requerido à filha menor. Contudo, deverá o requerido adotar 

as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas não 

implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, podendo 

se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a busca e 

entrega do filho menor. Com efeito, me parece ser bastante razoável o 

pedido formalizado pelo requerido, mesmo porque o direito de visitas do 

mesmo à sua filha já se encontra regulamentado (Agravo de Instrumento 

registrado sob o cód. 1007020-18.2018.8.11.0000). Desta forma, por 

entender não haver qualquer prejuízo às partes, bem como à criança, 

AUTORIZO que os avós paternos da menor V. M. U., Sr. Jorge Ramos de 

Oliveira e Sra. Carla Aparecida Utuari de Oliveira, PROCEDAM A BUSCA E 

A ENTREGA DA INFANTE NA RESIDÊNCIA DA GENITORA, NOS DIAS 

VISITAS DO GENITOR, nos termos da liminar concedida no Agravo de 

Instrumento de cód. 1007020-18.2018.8.11.0000, a fim de evitar a 

caracterização de descumprimento de medidas protetivas. Outrossim, 

aduz o requerido, que não consta dos autos qualquer menção da 
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ocorrência do crime de ameaça, pelo que requer a retificação da decisão 

de id. 15784666, que mencionou a ocorrência, em tese, dos delitos de 

AMEAÇA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA. No caso dos 

autos, mesmo considerando que o Magistrado não está vinculado à 

capitulação inicial dos crimes pela Autoridade Policial, verifico que, de fato, 

por um lapso, constou a suposta ocorrência do crime de ameaça na 

decisão concessiva de id. 15784666, mesmo sem ressair dos autos 

qualquer menção sobre a conduta delitiva prevista no art. 147 do Código 

Penal. Nessa ordem de ideias, RETIFICO a decisão de id. 15784666, para 

EXCLUIR a imputação delitiva do crime de AMEAÇA ao requerido, e 

esclareço que não haverá qualquer prejuízo ao mesmo nesse sentido, 

mesmo porque o momento oportuno para a defesa das eventuais 

imputações delitivas, na seara criminal, se dará em eventual Ação Penal 

(pública ou privada). No mais, com relação ao pedido de revogação das 

medidas protetivas deferidas (pedido de id. 15999813), dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. INTIME-SE o 

requerido, por meio de seu patrono – via DJE. INTIME-SE pessoalmente a 

requerente. Ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá, 19 de outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166112 Nr: 13421-02.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA, 

Cpf: 02562947126, Rg: 19725973, Filiação: Helio Coimbra da Silva e Cheila 

Alves da Costa Silva, data de nascimento: 28/08/1988, brasileiro(a), 

natural de Barra do Bugres-MT, convivente, moto-boy, Telefone 

9255-3266/92883513. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU ACERCA DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA.

Sentença: Ademais, diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para, nos termos do art. 383 e art. 418, ambos 

do Código de Processo Penal, DECLASSIFICAR a conduta anteriormente 

atribuída ao tipo penal previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do 

Código Penal e, CONDENAR o réu WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA, 

brasileiro, convivente, motoboy, nascido em 28.08.1988, portador do RG n. 

19725973 SSP/MT e CPF n. 025.629.471-26, natural de Cuiabá/MT, filho de 

Helio Coimbra da Silva e Cheila Alves da Costa Silva, residente e 

domiciliado na Rua 06, Quadra C, n. 14, Bairro Jardim Paulicéia, nas 

sanções do art. 129, §9º, c/c art. 148, §1º, I, ambos do Código Penal.A 

pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9º, 

do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de detenção, 

enquanto que, para o delito de cárcere privado, tipificado no art. 148, §1º, 

I, do Código Penal, prevê-se pena de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) 

anos.Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho 

que o acusado é tecnicamente primário, porém, possui antecedentes 

criminais, com condenação definitiva datada de 04.02.2016, oriunda da 

Guia de Execução Penal Definitiva n. 2845-37.2016.811.0042 (Cód. 

427513); o grau de culpabilidade é inerente aos próprios tipos penais; não 

há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de 

sua conduta social e personalidade; os motivos do crime não são 

justificáveis; não há elementos nos autos suficientes para aferir a 

consequência do delito; ademais, o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delituosa.Considerando tais circunstâncias, na 

proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre os limites mínimo e 

máximo da pena cominada em abstrato, fixo-lhe a pena base em 07 (sete) 

meses de detenção, com relação ao crime de lesão corporal, bem como 02 

(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com relação ao delito de 

cárcere privado. Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 07 (SETE) 

MESES DE DETENÇÃO, com relação ao crime de lesão corporal e, 02 

(DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, com relação ao 

delito de cárcere privado, uma vez que não há outra agravante ou alguma 

atenuante, nem causa de diminuição ou de aumento de pena a ser 

considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação 

e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo 

em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Deixo de aplicar a 

hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu não preenche 

os requisitos subjetivos e objetivos da norma supracitada.No que 

concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do 

Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a 

respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o 

valor indenizatório. Concernente ao cálculo de detração penal, deve ser 

procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 

de Execução Penal.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III 

da CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos 

culpados. Expeça-se o necessário.P.R.I.C.Cuiabá, 03 de julho de 2017.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408721 Nr: 13421-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN SILVA DO NASCIMENTO, 

Filiação: Elinalva da Conceição Silva e José Nascimento de Sousa, data de 

nascimento: 30/08/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU ACERCA DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA.

Sentença: Diante do exposto, aplico o instituto da “emendatio libelli” (art. 

383, CPP) e para atribuir à descrição do fato contida na denúncia, o crime 

de ameaça, tipificado no art. 147 do CP e JULGO PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR o réu WILLIAN SILVA NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 30/08/1988, filho de José Nascimento de 

Souza e Elinalva da Conceição Silva, portador do RG n. 2582549-6 

SSP/MT, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, nas 

sanções previstas no art. 147 (ameaça) c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal.O crime de ameaça prevê a pena de detenção, de 

um a seis meses, ou multa nos termos do art. 147, do Código Penal.Atenta 

ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em relação ao crime de 

ameaça, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não possui maus 

antecedentes; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não 

há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de 

sua personalidade, conduta social, da circunstância e da consequência do 

delito ou se os motivos são justificáveis, o que deve ser interpretado em 

favor do acusado; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da 

vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao 

acusado.Considerando tais circunstâncias fixo-lhe a pena base em 01 

(um) mês de detenção. E reconheço a circunstância agravante, contida no 

art. 61, II, alíneas “f” do Código Penal, na proporção de 1/6 (um sexto), 

incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual aumento a pena em 05 

(cinco) dias de detenção.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 01 (UM) 
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MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO pelo crime de ameaça, uma vez 

que não há outras agravantes/atenuante, nem causa de diminuição ou 

aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e 

suficiente a reprovação e punição da infração penal.O regime de 

cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código 

Penal, em observância à Súmula 588 do STJ, uma vez que o delito fora 

praticado no âmbito da Lei 11.340/2006.No que tange ao cálculo de 

detração penal, deve ser procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, 

inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, eis que o reconhecimento 

de tal benesse nesta fase processual, não implicaria na mudança do 

regime cumprimento de pena. Nesse sentido o seguinte julgado do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:“APELAÇÃO CRIMINAL – 

TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ... 

REDUÇÃO POR FORÇA DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 50 DO CP E ART. 169 DA LEP – 

DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA –MATÉRIA 

RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PLEITO DODIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA 

CUSTÓDIA DEMONSTRADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE 

PROVIDO. [...] A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP será realizada 

apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, 

competirá ao Juízo da Execução. Se a apelante permaneceu presa 

durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão 

preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que negou à 

ré o direito de apelar em liberdade”. (Ap 47753/2017, DES. PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 28/08/2017).No que concerne à reparação dos danos 

causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo 

em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução 

processual, deixo de reconhecer o valor indenizatório.Isento o acusado do 

pagamento das custas processuais por ser pobre na forma da lei.Ciência 

ao Ministério Público.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral 

(art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol 

dos culpados. Expeça-se o necessário.Publique-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 16 de abril de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460776 Nr: 593-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCIO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MARCIO SOUZA SILVA, Cpf: 

04469920118, Rg: 1995885-4, Filiação: Auxiliadora dos Santos Souza e 

Moacy Batista da Silva, data de nascimento: 01/01/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuibá-MT, casado(a), manobrista, Telefone 65 99697-2442. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU ACERCA DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA.

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu JOÃO MÁRCIO SOUZA SILVA, brasileiro, casado, 

desempregado, nascido em 01/01/1992, natural de Cuiabá/MT, portador do 

RG n. 1995885-4 SSP/MT e CPF 044.699.201-18, CTPS n. 00018 – série 

24/MT, filho de Moacir Batista da Silva e Auxiliadora dos Santos Souza, 

residente na rua São Cristóvão, n. 653, bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, nas 

sanções do art. 129, §9º, do Código Penal.A pena prevista para o crime de 

lesão corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal é de 03 (três) 

meses a 03 (três) anos, de detenção.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não 

registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao 

próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com 

precisão acerca de sua conduta social e personalidade ou os motivos do 

delito; já as circunstâncias do delito estão intrínsecas ao próprio penal; 

ademais, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delituosa, porém não pode ser considerada em prejuízo do acusado, 

conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.De outro 

lado, a consequência do delito deve ser considerada de forma 

desfavorável na fixação da pena-base, sobretudo analisando o laudo 

pericial de fls. 100/106 que aponta a presença de tipoia e tala gessada em 

antebraço direito, além de equimose em terço superior do braço esquerdo, 

sendo apresentado naquela ocasião raio-x, demonstrando fratura do 2º e 

3º metacarpo direito. Portanto, conclui-se que as consequências do delito 

imputado ao acusado exorbitaram o habitual, pois, apesar de se tratar de 

lesão corporal de natureza leve, a consequência da conduta delitiva se 

mostrou acima do mediano costumaz.Pelos motivos acima alegados, fixo a 

pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA em 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, uma vez que não há 

agravante ou atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a 

ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a 

reprovação e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o 

aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez 

que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 

4424 e Súmula 588 do STJ.No que concerne à reparação dos danos 

causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo 

em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução 

processual, não havendo demonstração nos autos dos prejuízos 

efetivamente suportados pela vítima, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.No que tange ao cálculo de detração penal, deve ser 

procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 

de Execução Penal, eis que o reconhecimento de tal benesse nesta fase 

processual, não implicaria na mudança do regime cumprimento de pena. 

Nesse sentido o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM 

ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ... REDUÇÃO POR FORÇA DE 

CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 

PENAL – ART. 50 DO CP E ART. 169 DA LEP – DETRAÇÃO DO PERÍODO 

DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA –MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – PLEITO DODIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – 

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO...A detração prevista no 

art. 387, § 2º, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração 

do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução. Se a 

apelante permaneceu presa durante toda a instrução criminal em razão de 

flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do 

magistrado que negou à ré o direito de apelar em liberdade”. (Ap 

47753/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).Isento o réu do 

pagamento das custas processuais por ser pobre na forma da 

lei.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), 

forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. 

Expeça-se o necessário.P.R.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 de abril de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514100 Nr: 6640-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO PACHECO DE REZENDE, Cpf: 

97179000191, Rg: 14823420, Filiação: Aidir Moura Pacheco e Gregorio 

Andolfato de Rezende, data de nascimento: 05/05/1977, brasileiro(a), 

solteiro(a), Telefone 65 99263-6425. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ALENIL DA CONCEIÇÃO, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA e INJÚRIA), 

por parte do requerido RICARDO PACHECO DE REZENDE pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). INDEFIRO também o pedido de 

“afastamento do agressor do lar”, haja vista que a vítima reside em 

endereço distinto do agressor. INDEFIRO o pedido de “prestação de 

caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os danos materiais 

suspostamente foram suportados, não realizando qualquer início de prova 

que pudesse embasar a obrigação de prestar garantia para o pagamento 

de uma eventual e posterior indenização, como consequência do ato ilícito 

perpetrado. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. INTIMEM-SE 

as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. 

Às providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 05 de 

março de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Despacho: Cód. 514100VISTOS.Determino a citação/intimação por edital 

do requerido RICARDO PACHECO DE REZENDE, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 12/15, nos termos do art. 361 do CPP e art. 

256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515698 Nr: 8109-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BLDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEVANILDO RODRIGUES DE MATOS, Cpf: 

41197232168, Rg: 877.434, Filiação: Dario Vieira de Matos e Osvalda 

Rodrigues de Matos, data de nascimento: 19/10/1967, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), pm da reserva, Telefone 8474:5664. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por BERNADETE LUCIA DA CRUZ MATOS, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (INJÚRIA E 

DIFAMAÇÃO), por parte do requerido DENAVILDO RODRIGUES DE 

MATOS, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Depreende-se dos autos que a Requerente é casada com o 

Requerido há 25 anos e que sempre existiram muitas agressões durante o 

relacionamento, tanto físicas como psicológicas. Assim, no dia dos fatos o 

Requerido a injuriou com palavras chamando-a de “vagabunda, biscate”, 

bem como a dizer que para todos que a mesma o traia. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da ofendida, 

determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde 

já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA E TESTEMUNHAS 

POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA 

E O LOCAL DE TRABALHO DA OFENDIDA (PRÉDIO ATRÁS DO CHOPPÃO) 

a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da 

Lei 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 

11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas 

como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres 

recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação 

principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. 

RECONDUÇÃO DA OFENDIDA e dos seus dependentes ao respectivo lar e 

domicílio, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 
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11.340/2006). Com relação ao pedido de encaminhamento da ofendida e 

seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou 

atendimento (art. 23, I, da Lei nº 11.340/2006), DETERMINO a realização do 

estudo psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em 

especial se adequa à situação fática apresentada nos autos. Mas desde 

já, OFICIE-SE o CRAS com o encaminhamento da ofendida para programas 

oficiais de proteção e atendimento. Após a juntada do referido estudo e 

diante das constatações realizadas, se verificará se cabe outros 

encaminhamentos a programas de assistência social (ex. cestas básicas), 

acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc Com relação as outras medidas de ordem acautelatória, 

INDEFIRO até que seja realizada a audiência de conciliação. INDEFIRO o 

pleito referente ao arbitramento de alimentos aos dependentes menores, 

em virtude da inexistência nos autos de prova inequívoca da relação de 

parentesco. INDEFIRO o pedido de proibição temporária ao agressor para 

celebração de atos e contratos de compra, venda e locação, eis que não 

restou evidenciado nos autos, em um primeiro momento, a existência de 

bens imóveis de propriedade comum do casal. DESIGNO para o dia 

13.04.2018, às 15h00, audiência de conciliação, nos termos do art. 139, 

IV, do NCPC. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em eventual audiência de conciliação ou em manifestação escrita 

por intermédio de advogado, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. Sirva a presente decisão como mandado, que 

deverá ser cumprido por Oficial de Justiça de plantão. INTIMEM-SE as 

partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 09 de março 

de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 8109-64.2018.811.0042 

(Cód.515698)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

DEVANILDO RODRIGUES DE MATOS, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 14/17, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 

2 7 5 ,  § 2 ° ,  d o  C P C . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517646 Nr: 9895-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COSMO GUIMARÃES DE MATTOS, Cpf: 

15340197824, Rg: 24140791, Filiação: Maria de Jesus e Pedro Guimarães 

de Mattos, data de nascimento: 19/07/1971, brasileiro(a), casado(a), 

Telefone 65 99290-6204. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por LUZANI ALVES DA SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA, INJÚRIA e 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE), por parte do requerido COSMO 

GUIMARÃES DE MATTOS, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da 

Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o 

pedido da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na 

quantia de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), equivalente a 

meio salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça 

deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 
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Justiça. DESIGNO para o dia 04.05.2018, às 13h00, audiência de 

conciliação, nos termos do art. 139, IV, do NCPC. SIRVA-SE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. 

CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 02 de abril de 2018. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 9895-46.2018.811.0042 

(Cód.517646)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

COSMO GUIMARÃES DE MATOS, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 14/17, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 

2 7 5 ,  § 2 ° ,  d o  C P C . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423048 Nr: 28716-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CORREIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AILTON CORREIA DE SOUZA, Cpf: 

41923928287, Rg: 000505510, Filiação: Durvalina Ferreira de Souza e 

Narciso Correia de Souza, data de nascimento: 01/02/1973, brasileiro(a), 

natural de Rio Verde de Mato Grosso-MS, casado(a), serralheiro, Telefone 

981074067. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de AILTON CORREIA DE SOUZA, pela prática, em tese, 

do delito previsto no art. 147 c/c art. 61, II, “f” ambos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

EVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  2 8 7 1 6 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.423048)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.61.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado AILTON CORREIA DE SOUZA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511000 Nr: 3658-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSO MARIO GARCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOILSO MARIO GARCIA DE OLIVEIRA, Rg: 

1049.7706, Filiação: Benedito Nilton de Oliveira e Josefa Garcia de Oliveira, 

data de nascimento: 27/05/1974, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, 

casado(a), mestre de obras, Telefone 996224020. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de JOILSO MARIO GARCIA DE OLIVEIRA, pela prática, 

em tese, dos delitos previstos no art. 140, c/c art. 155, c/c art. 163, c/c art. 

129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

JOSIDELMA BUENO DOS SANTOS OLIVEIRA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  3 6 5 8 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.511000)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.46.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOILSO MARIO GARCIA DE OLIVEIRA, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421907 Nr: 27500-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO DOS SANTOS TEIXEIRA, Cpf: 

35797696851, Rg: 18882616, Filiação: Maria de Lourdes dos Santos e 

Ailton Jose Teixeira, data de nascimento: 02/03/1988, brasileiro(a), natural 

de São João Del Rey-MG, convivente, serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de DIEGO DOS SANTOS TEIXEIRA pela 

prática, em tese, da contravenção penal tipificada no art. 21 do 

Decreto-Lei n. 3.688/41, bem como do crime previsto no art. 147, c/c art. 

61, II, “e” e “f”, ambos do Código, em desfavor da vítima JAQUELINE 

STEFANI DUARTE CASTRO SILVA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  2 7 5 0 0 - 1 0 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.421907)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.72.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado DIEGO DOS SANTOS TEIXEIRA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 486580 Nr: 26197-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CARLOS AMORIM MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON CARLOS AMORIM MONTEIRO, 

Cpf: 45342148120, Rg: 7530366, Filiação: Almerinda de Amorim Monteiro e 

Ivo Agostinho Monteiro, data de nascimento: 27/04/1973, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), vigilante, Telefone 9204-3026. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de WILSON CARLOS AMORIM MONTEIRO, pela prática, 

em tese, do delito previsto no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea 

“f”, todos do Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em 

desfavor da vítima ADRIANA DE ARRUDA AMARAL.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  2 6 1 9 7 - 8 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.486580)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.41.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado WILSON CARLOS AMORIM MONTEIRO, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470045 Nr: 9957-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO PEREIRA LESSA, Cpf: 

40445968915, Rg: 13393128, Filiação: Aristide Barreto Lessa e Rosa 

Pereira Lessa, data de nascimento: 20/10/1963, brasileiro(a), natural de 

Cruzeiro do Oeste-PR, casado(a), empresário, Telefone 65 99909 4477. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de PAULO PEREIRA LESSA, pela prática, em tese, dos 

delitos previstos no art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

SILVIA REGINA LIRA DE ANDREATO.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  9 9 5 7 - 2 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.470045)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.58.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado PAULO PEREIRA LESSA, nos termos 

do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473690 Nr: 13596-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLODOALDO LEOPOLDINO, Filiação: 

Zuleide Soares Leopoldino e Jose Leopoldino, data de nascimento: 

04/09/1971, brasileiro(a), natural de Rio Negro-MS, convivente, pedreiro, 

Telefone 65-9343-5066. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de CLODOALDO LEOPOLDINO, pela prática, em tese, 

dos delitos previstos no art. 129, §9, c/c art. 147, c/c art. 61, II, “f”, na 

forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei 

n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima GRAZIELY DA SILVA BRONZE.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  1 3 5 9 6 - 4 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.473690)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.66.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado CLODOALDO LEOPOLDINO, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 475459 Nr: 15361-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNEI VENTURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALNEI VENTURA DA SILVA, Rg: 

17194542, Filiação: Aurelina Jose da Silva e Ernesto Ventura da Silva, 

data de nascimento: 23/08/1988, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), tec. de garantia e qualidade, Telefone 65 9283-2301. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de WALNEI VENTURA DA SILVA, pela prática, em tese, 

da contravenção tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 

61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 

11.340/2006, em desfavor da vítima KAROLINE CRISTINA OLIVEIRA 
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QUEIROZ VENTURA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  1 5 3 6 1 - 5 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.475459)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.45.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado WALNEI VENTURA DA SILVA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465485 Nr: 5387-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KSSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDERSON TOEDORO DE SOUZA, 

Cpf: 05241118128, Filiação: Adelsa Lopes de Souza e Paulo Teodoro de 

Souza, brasileiro(a), solteiro(a), eletricista, Telefone 99295-6810. 

atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por KARLA SUELLEN SANTOS MONTEIRO nos termos do art. 18 

da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes apenados 

pelo Código Penal (Ameaça, Difamação e Injúria) – B.O. 2017.52255, por 

parte do requerido WANDERSON TEODORO DE SOUZA, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: 

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de 

manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). 

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus 

familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a 

sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). 

Afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 

guarda dos filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei nº 11.340/2006). No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Comunique-se ao douto Ministério 

Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. Tendo em vista que a urgência da medida, determino que 

os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. DESIGNO o dia 

02/03/2017 às 13h00min para a realização de Audiência de Conciliação. 

INTIMEM-SE às partes. Consigno que a intimação deverá ser realizada 

pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da 

Lei nº 11.340/2006. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2017. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que o 

requerido não foi encontrado para intimação acerca do deferimento das 

medidas protetivas, razão pela qual determino sua intimação por EDITAL, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 275, §2º, art. 256, inc. I, e 

art. 257 do CPC. EXPEÇA-SE Edital de Intimação. Ainda, MANTENHO as 

medidas protetivas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da 

presente data.Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos para 

análise da possibilidade de extinção do feito.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 500636 Nr: 39635-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL JUVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O

 VISTOS.

Considerando que o acusado foi devidamente citado e que na resposta 

escrita não foi arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito, bem 

como não há nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 26/02/2019 às 15h30min.

INTIMEM-SE a vítima e o acusado.

REQUISITEM-SE os policiais militares.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 443373 Nr: 20114-89.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELINO ROSÁRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793

 “VISTOS. DEFIRO o pedido de juntada de cópia dos documentos, 

conforme requerido pela defesa. Ademais, considerando que a magistrada 

titular está de licença médica nesta data e que o Juiz substituto está 

impossibilitado de realizar a audiência, por estar presidindo audiências de 

custódia, declaro-a prejudicada. REDESIGNO a audiência de instrução 

para o dia 07/11/2018 às 14h00. INTIME-SE a testemunha de defesa Selma 

Solange Brito da Silva, nos termos do art. 212, §2º, do CPC. Saem os 

presentes intimados. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 493217 Nr: 32545-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BFDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elisandro nunes bueno - 

OAB:10833, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - 

OAB:21893/MT

 Medidas Protetivas n. 32545-24.2017.811.0042 (Cód.493217)

VISTOS.

CERTIFIQUE-SE o transito em julgado da sentença de fls.48/49.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.

Às providências.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 498889 Nr: 38050-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - 

OAB:21893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 38050-93.2017.811.0042 (Cód.498889)

VISTOS.

Em consulta ao sistema apolo, verifico que o pleito de fls. 04/08, já foi 

analisado nos autos nº34488-76.2017.811-0042 (Id. 495246), sendo 

assim, deixo de analisar o pedido pela perda do objeto, e considerando 

ainda que, o presente feito é mero acessório, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, com as baixas de estilo.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 457201 Nr: 34501-12.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE ROSA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 Ação Penal n. 34501-12.2016.811.0042 (457201)

VISTOS.

RECEBO o recurso interposto às fls. 146, em seus legais efeitos, 

conforme disposição do art. 597 do Código de Processo Penal.

Nos termos do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal, remeta-se o 

feito à Superior Instância para reexame da matéria, com as nossas 

homenagens.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 488333 Nr: 27829-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CORDEIRO ALENCASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583

 “VISTOS. CONSIDERANDO a ausência da vítima, tendo em vista que não 

foi intimada, declaro a presente audiência prejudicada. REMETAM-SE os 

autos com vista ao Ministério Público Estadual para manifestação acerca 

da certidão de fls. 76. Após, retornem-me conclusos. Às providências. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 374577 Nr: 15806-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - OAB:11246, 

JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS 

CARVALHO-NPJ-UNIRONDON - OAB:6801/MT

 VISTOS.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de fls. 

964/979, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do CPC) e, havendo requerimento 

nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se a apelante para se 

manifestar (art. 1.009, §2º, do CPC).

Após, promova-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 130696 Nr: 17745-06.2008.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Eduardo H. Cubitza - OAB:10.742/MT, FÁBIO ARTHUR 

DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT, GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO 

SILVEIRA OAB Nº12.963 - OAB:12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO - 

OAB:6.801

 VISTOS

Em razão do efeito suspensivo atribuído ao Recurso de Agravo de 

Instrumento n.º 1010651-67.2018.8.11.0000, interposto pela requerente, 

determino a SUSPENSÃO destes autos até que haja julgamento de mérito 

do referido recurso.

 Por não haver previsão legal e nem pedido do relator do recurso de 

prestação de informações, deixo de prestá-las.

 Julgado o recurso, renove-me à conclusão.

 Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 544904 Nr: 36160-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROBINSON DE CARVALHO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA GOMES MOYA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “Queixa-Crime”, oferecida por ROBINSON DE 
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CARVALHO ARAÚJO em desfavor de HELLEN CRISTINA GOMES MOYA 

ARAÚJO, perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

remetida a este Juízo em razão do declínio de competência, sob o 

argumento de necessidade de reunião destes autos, aos autos da Medida 

Protetiva n.º 1026277-03.2018.8.11.0041, a fim de evitar decisões 

conflitantes, em razão da ocorrência da conexão instrumental (probatória 

ou processual), prevista no art. 76, III, do Código de Processo Penal 

(decisão de fls. 130/131).[....]Neste cenário, considerando a 

impossibilidade de modificação da competência pela conexão prevista no 

art. 76, III, do CPP e a inexistência de violência de gênero contra uma vítima 

mulher no eventual crime a ser apurado nos presentes autos, impõe-se o 

reconhecimento da incompetência desta Vara Especializada para apreciar 

os fatos, sobretudo porque não existe enquadramento nas 

particularidades fundamentais para a caracterização da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a Lei nº 11.340/2006 

não abrange a situação fática acima mencionada.Por tais motivos, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, para processar 

e julgar os presentes autos, com fundamento no art. 115 c/c art. 116 do 

Código de Processo Penal, REPRESENTO O PRESENTE CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA.Expeça-se ofício, a ser encaminhado com cópia integral 

dos autos, ao Exmo. Sr. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, a fim de que declare qual é o Juízo competente para 

processar e julgar a presente Ação.No mais, aguarde-se a decisão do 

TJMT.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 18 

de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 118271 Nr: 4808-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:9906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13.263

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerente para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 354353 Nr: 16012-29.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL GONÇALVES JUNIOR, Arelene Tereza 

Macedo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do reu para 

apresentar razoes finais escritas no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 449200 Nr: 26175-63.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA 

NUNES - OAB:21846-O/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amatrice Martins 

Vasconcelos - OAB:19.313/MT, KÉSIA MARTINS FORTES DOS REIS - 

OAB:16.125-B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que apesar da advertência constante na 

decisão de fl. 118 de que o executado só poderia ser encontrado no 

endereço comercial das 15h00min às 19h00min, o Oficial de Justiça que 

cumpriu a diligência não observou tal advertência, cumprindo o ato às 

09h30min da manhã, não encontrando pessoalmente, pois, o executado.

Desta forma, DETERMINO nova expedição de mandado de intimação do 

executado, nos termos da decisão de fl. 118, devendo o respectivo 

mandado ser encaminhado ao mesmo Oficial de Justiça que cumpriu o 

mandado retro (Sr. Lourenço Nunes de Siqueira).

Saliento, mais uma vez, que o executado só poderá ser encontrado no 

endereço comercial das 15h00min às 19h00min, devendo o Oficial de 

Justiça se atentar a essa peculiaridade, para que equívocos como esse 

não mais ocorram.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 469307 Nr: 9204-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786/O, BRUNNO FERREIRA GOMES - OAB:23604, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B, MARCELO MOREIRA 

PACHECO DA SILVA OSTI - OAB:24986

 Diante do exposto, aplico o instituto da “emendatio libelli” (art. 383, CPP) e 

DESCLASSIFICO o crime de injúria real (art. 140, §2º, CP) para o delito de 

lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal) em concurso material com o 

crime de injúria (art. 140, caput, do CP). Consequentemente, RECONHEÇO 

a ilegitimidade do Ministério Público para ingressar com a ação penal pelo 

delito de injúria, bem como RECONHEÇO a DECADÊNCIA apenas em 

relação ao crime de injúria (art. 140, caput, do CP) em razão do transcurso 

do prazo previsto para oferecimento da queixa-crime, declarando, de 

ofício, EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ANTÔNIO CARLOS DE 

ABREU em relação a esse delito, nos termos do artigo 107, IV, do CP. De 

outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu ANTÔNIO CARLOS DE ABREU, brasileiro, convivente, 

administrador de empresa, natural de São José do Rio Preto/SP, nascido 

em 21/01/1964, filho de Antônio de Abreu e Ana Egas Abreu, portador do 

RG 13693507 SSP/MT e CPF 025.865.298-55, residente e domiciliado na 

Rua 34, quadra 78, casa 03, bairro Santa Cruz II, na cidade de Cuiabá/MT, 

nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal.A pena prevista para o 

crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 

03 (três) meses a 03 (três) anos, de ....Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO pelo crime de lesão 

corporal.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal...Condeno o acusado do 

pagamento das custas.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da 

CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos 

culpados. Expeça-se o necessário.Publique-se. Intimem-se e 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 19 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 322972 Nr: 2189-22.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGPDBGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o Dr. Jonathã Cristian 

Santos Silva, para regularizar a carga dos presentes autos em secretaria 

no prazo de 24 (vinte e quatro)horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 535789 Nr: 27426-48.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18232, 

carolina rosseto sanches - OAB:19142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação da requerida de fls. 548/558 do processo 

em apenso de id. 508641, que informa a impossibilidade de 

comparecimento em audiência anteriormente designada, REDESIGNO a 

Audiência de Conciliação para o dia 12/03/2019, às 14h30min.

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida devendo o respectivo mandado ser 

cumprido no endereço de fl. 88.

INTIMEM-SE a parte autora, através de seus advogado - via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 508641 Nr: 1469-45.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18232, 

carolina rosseto sanches - OAB:19142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação da requerida de fls. 548/558, que informa a 

impossibilidade de comparecimento em audiência anteriormente designada, 

REDESIGNO a Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 

12/03/2019, às 13h30min.

INTIMEM-SE às partes, através de seus advogados - via DJE, os quais 

deverão informar as testemunhas, se existentes.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 452184 Nr: 29310-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que estarei participando como palestrante do Whorkshop 

Motivacional e de Atualização com foco nos Oficiais de Justiça e Gestores 

Gerais na Comarca de Tangará da Serra, que será realizado nos dias 25 a 

27 de outubro de 2018, de acordo com o CIA 0092538-90.2018.8.11.0000, 

REDESIGNO a audiência designada nos autos, para o dia 07/03/2019 às 

16h30min.

Intime-se a requerente, através de seu patrono - via DJE.

Intime-se o requerido pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 378189 Nr: 19746-51.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADC, LEDCTF, MADC, DMDCTF, JGDCTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONE FERREIRA CASTRO - 

OAB:4.295-B, Jose Carlos Formiga Junior - OAB:5645

 Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA de GUARDA 

UNILATERAL dos filhos menores, pelo que MANTENHO a GUARDA 

PROVISÓRIA UNILATERAL dos infantes com o REQUERIDO, nos termos do 

processo de id. 412992, em apenso.No mais, verifico que o presente feito 

se encontra em fase de Impugnação à Contestação, o que restou 

prejudicado, em razão da ausência de contato da Defensoria Pública Cível 

com a requerente – fl. 115.Desta forma, INTIME-SE pessoalmente a 

requerente, atentando-se ao endereço de fls. 117/118, para que 

compareça na Defensoria Pública Cível, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar de sua intimação, a fim de dar prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção.Decorrido o prazo, DÊ-SE VISTA à Defensoria Pública Cível 

para manifestação. Após, conclusos.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível.Intime-se o requerido, pro meio de seu patrono – 

via DJE.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 19 de outubro 

de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 402759 Nr: 7087-73.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, IANDRI LOTUFO PULCHÉRIO - OAB:23542/O, 

JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:21893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente - por meio de seu advogado - via DJE, para se 

manifestar acerca da certidão de fl. 294, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o necessário para o prosseguimento do feito.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 402758 Nr: 7086-88.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, IANDRI LOTUFO PULCHÉRIO - OAB:23542/O, 

JONATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT

 Vistos.

Considerando a resposta aos Ofícios anteriormente expedidos, INTIME-SE 

a parte autora, por meio de seu patrono - via DJE, para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 413767 Nr: 18677-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDCMMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIA MARTINS DA SILVA 

- OAB:3067, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, LUIZ JOSÉ 

FERREIRA - OAB:8212, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:4.862-A, vlamir assad de lima junior - OAB:

 Com base em tais esclarecimentos, passo à análise dos 

pedidos:INDEFIRO o pedido da requerente de fls. 55/59, uma vez que não 

há como reconhecer a quitação da parte do requerido equivalente a 50% 
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do imóvel do Bairro Jardim Novo Horizonte, com a simples apresentação 

de um contrato de compra e venda, em que são contratantes o requerido 

(vendedor) e o filho das partes Cleyton Isaac Martins Barbosa 

(comprador), datado de 05/01/2016, em especial ao se considerar a não 

concordância do requerido com o pedido de reconhecimento de quitação 

da requerente.Até e porque, a situação apenas se mostra complexa ao se 

verificar que os próprios contratantes – o requerido (comprador) e o filho 

das partes Cleyton Isaac Martins Barbosa (vendedor), figuram em outro 

compromisso de compra e venda, datado de 20/03/2017 – fls. 72/74, em 

situação oposta, envolvendo o mesmo imóvel residencial, situação que se 

apresenta, no mínimo, estranha, ao se considerar as alegações 

apresentadas pelas partes em suas manifestações.Da mesma forma, 

INDEFIRO os pedidos da requerente de fls. 80/89, no que tange a 

transferência do aludido imóvel e a declaração de nulidade do contrato 

apresentado, tendo em vista que não houve concordância do requerido 

com a aludida transferência, bem como por não caber, dentro desta 

medida protetiva, discussão ou declaração acerca de eventual nulidade do 

contrato apresentado pelo requerido (segundo contrato) ou pela 

requerente (primeiro contrato). Por outro lado, DEFIRO o pedido da 

requerente para que seja oficiado ao Juízo da 1ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública, uma vez que no acordo consta que a cônjuge varoa teria 

direito a receber 50% do valor do cônjuge varão na Ação de Indenização 

por Danos Morais – processo nº 46451-26.2013.811.0041 – cód. 842367, 

conforme já determinado à fl. 69.Ainda, conforme também determinado à fl. 

69, EXPEÇA-SE o competente Formal de Partilha, nos moldes do acordo 

realizado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 428992 Nr: 4458-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAAB, ALAB, TBAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 Vistos.

Intimem-se os patronos do requerido - via DJE, para que regularize a peça 

de fls. 69/73, procedendo-se a devida assinatura, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e colha-se o parecer ministerial.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 435666 Nr: 11907-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa C. Passare - 

OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o Dr. Rodrigo Leite da 

Costa, para regularizar a carga dos presentes autos no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, a partir desta publicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 436740 Nr: 13042-51.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ROBERTO LARA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO MITSUO TAMURA - 

OAB:OAB/MT 17150/O

 Cód. 436740

VISTOS.

Verifico que o acusado apesar de intimado às fls. 100, não manifestou se 

deseja recorrer da sentença condenatória.

Dessa forma, EXPEÇA-SE novo mandado de intimação do acusado acerca 

da sentença condenatória de fls. 93/98, FAZENDO CONSTAR NO 

MANDADO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DEVERÁ INDAGAR O 

ACUSADO SE DESEJA RECORRER.

Observe-se o endereço informado pelo acusado no termo de fls. 90/91, 

qual seja: RODOVIA EMANUEL PINHEIRO, KM 02, QUADRA 21, CASA 25, 

CONDOMÍNIO SAN MARINO, BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES, CUIABÁ/MT.

Em sendo negativo, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público Estadual 

para manifestação.

INTIME-SE à defesa, via DJE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 409921 Nr: 14620-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magno José da Silva - 

OAB:19135, Niwmar Serpa - OAB:19703/0

 Cód. 409921

VISTOS.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 192/193.

Dessa forma, EXPEÇA-SE novo mandado de intimação do acusado acerca 

da sentença condenatória de fls. 173/183, FAZENDO CONSTAR NO 

MANDADO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DEVERÁ INDAGAR O 

ACUSADO SE DESEJA RECORRER.

CONSIGNE-SE no referido mandado, que deverá o Oficial de Justiça, 

utilizar-se da faculdade prevista no art. 362, do Código de Processo Penal, 

devendo dirigir-se ao endereço do acusado, por DUAS VEZES, em dias e 

horários alternados e, verificando que o acusado se oculta, INTIMAR 

QUALQUER PESSOA DA FAMÍLIA QUE ENCONTRAR NO LOCAL, OU 

VIZINHO, ACERCA DO DIA E HORÁRIO DESIGNADO PARA A INTIMAÇÃO 

PESSOAL, tudo conforme clara dicção do art. 252 do Código de Processo 

Civil

INTIME-SE à defesa, via DJE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 427399 Nr: 2718-02.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Silveira - OAB:3634

 Vistos em saneamento,Trata-se de “ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável com partilha de bens” proposta por PAULO 

CEZAR GOMES em desfavor de ALDIMANDA DE PAULA SOUZA, na qual 

em audiência de conciliação, instrução e julgamento (fls. 222), as partes 

acordaram sobre o reconhecimento e a dissolução da união estável; a 

guarda compartilhada da filha do casal e sobre os alimentos, sendo 

homologado o acordo por meio da sentença de fls. 222-v, 

determinando-se o prosseguimento do feito com relação à partilha de 

bens.[...]. No mais, não há questões pendentes de apreciação e inexistem 
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matérias preliminares a serem apreciadas, restando apenas questão de 

mérito que será apreciada no momento oportuno.As partes estão 

regularmente representadas, e não vislumbro irregularidades ou vícios a 

serem sanados, pelo que declaro o processo saneado, nos termos do art. 

357, do CPC. Fixo como pontos controvertidos os bens adquiridos na 

constância da união estável e que serão objeto de partilha.INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo não superior a 15 (quinze) dias, especificarem 

outras provas que pretendem produzir, justificando-as. Existindo pedido 

para produção de prova testemunhal, as partes devem apresentar rol de 

testemunhas no mesmo ato.Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, 

caso haja interesse da parte, deverá ela requerer o depoimento pessoal 

da parte contrária, a fim de que esta seja interrogada na audiência de 

instrução e julgamento.Em igual prazo, visando evitar futura alegação de 

nulidade, determino a intimação da ré para, querendo, manifestar-se sobre 

a petição de fls. 326/327, sob pena de presunção de concordância e 

exclusão do automóvel Sandero e da motocicleta Titan dos bens a serem 

partilhados e do autor para se manifestar sobre a pretensão da ré do 

exercício do direito de preferência. Intimem-se as partes, via DJE.Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 18 de outubro 

de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 530353 Nr: 22116-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDOMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, JAQUELINE MATOS ARFUX - OAB:9388, MAYARA 

CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, Morgana Kamila Freires da 

Silva - OAB:24230/O, TENARESSA A. DE A. DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR UEHARA PAULA - 

OAB:19750/MT, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:14881/MT

 VISTOS.

Em audiência de conciliação as partes efetuaram um acordo em relação ao 

divórcio, alimentos e a partilha dos bens e a requerente, que compareceu 

no ato desacompanhada de advogado, informou que não desejava mais 

manter as medidas protetivas.

Às fls. 20/21, a requerente constituiu advogado e requereu a não 

homologação do acordo realizado em audiência.

Diante da manifestação da requerente pela não homologação do acordo 

de fls. 17, DEIXO DE HOMOLOGÁ-LO, devendo as partes proporem as 

competentes ações para a resolução das ações cíveis.

Em razão de a requerente não ter informado em sua petição de fls. 20/21, 

se deseja ou não a manutenção das medidas protetivas, determino sua 

intimação, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o 

interesse na manutenção das medidas, sob pena de manutenção do 

manifestado em audiência.

 Às providências.

Intime-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 520226 Nr: 12304-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10.789, JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - OAB:3.079-A, MICHELLE 

ALVES DONEGA - OAB:7467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145, Flávio Ramos De Almeida - OAB:21608/O

 Medidas Protetivas n.12304-92.2018.811.0042 (Cód.520226)

VISTOS.

Primeiramente INDEFIRO o pleito no que tange a reconsideração de 

colocação da tornezeleira eletrônica pelo tempo decorrido sem 

cumprimento. Verifico que o requerido está ciente da decisão de fls. 

50/51, e estando ciente da determinação imposta a ele, não compareceu 

no setor de monitoramento.

INTIME-SE o requerido para que compareça ao setor de monitoramento 

eletrônico para colocação da tornozeleira, CONSIGNE-SE no referido 

mandado, que deverá o Oficial de Justiça, utilizar-se da faculdade prevista 

no art. 362, do Código de Processo Penal, devendo dirigir-se ao endereço 

do requerido, por DUAS VEZES, em dias e horários alternados e, 

verificando que o requerido se oculta, INTIMAR QUALQUER PESSOA DA 

FAMÍLIA QUE ENCONTRAR NO LOCAL, OU VIZINHO, ACERCA DO DIA E 

HORÁRIO DESIGNADO PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL, tudo conforme 

clara dicção do art. 252 do Código de Processo Civil, constando no 

mandado que o não cumprimento poderá ensejar a decretação de sua 

prisão preventiva.

INTIME-SE o patrono do requerente, para manifestar acerca da restituição 

de documentos pessoais do requerido às fls.67/70, no prazo de 10 (dez) 

dias, via DJE.

Após, com ou sem manifestação, o que deve ser certificado, remetam-se 

os autos ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 542108 Nr: 33501-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS KENJI TANAKA - 

OAB:20773/O

 VISTOS.

Às fls. 42/45, foi juntado aos autos cópia do acórdão proferido no Habeas 

Corpus n.º 1012225-28.2018.8.11.0000, interposto pelos advogados do 

requerido, no qual foi proferida decisão deferindo a liminar pleiteada, 

revogando a prisão preventiva do requerido e determinando que este 

Juízo fixasse medidas acautelatórias menos gravosa que o cárcere; 

procedesse a intimação pessoal da vítima acerca da soltura do seu 

agressor e prestasse as devidas informações.

Em cumprimento ao determinado no referido acórdão, DECRETO as 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

- MONITORAMENTO ELETRÔNICO através da colocação de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no acusado, pelo prazo de 03 (três) meses, 

bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA à vítima, ficando o requerido 

proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) 

metros;

- Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo.

Fica o requerido advertido, desde já, que o descumprimento das medidas 

cautelares ora deferidas poderá ocasionar a revogação do benefício com 

nova decretação de sua prisão.

 EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.

Antes da soltura do indiciado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA 

sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06), 

especialmente sobre a soltura do acusado, bem como para fazer a 

retirada do botão do pânico. Em não sendo localizada, PROMOVA-SE A 

IMEDIATA SOLTURA DO INDICIADO, independentemente de tal intimação.

NOTIFIQUE-SE o Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO.

As informações solicitadas no Habeas Corpus Criminal n.º 

1012225-28.2018.8.11.0000, foram prestadas por meio do Ofício n.º 

091/2018/ GAB/1VEVDFM, cuja cópia segue em frente.

 Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA)
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Processo Número: 1028969-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. V. D. B. (ADVOGADO(A))

P. R. V. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. M. (PARTE RÉ)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por intermédio do seu advogado, via DJE, do inteiro teor da 

r. sentença proferida nos autos: "(...)IX. Posto isto, em consonância com 

os fundamentos retro expedidos, indefiro de plano a petição inicial, por 

ausência de interesse de agir, e, por corolário, extingo o processo sem 

resolução de seu mérito, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 330, III, 

c.c. art. 485, I, do CPC. X. Após o trânsito em julgado, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo. XI. 

Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a exigibilidade 

das custas processuais ficará suspensa e somente poderá ser 

executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações decorrentes da 

sucumbência, conforme estatui o § 3º[2] do art. 98 do CPC. XII. P.R.I.C. XIII. 

Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Assinado Eletronicamente Jeverson Luiz 

Quinteiro Juiz de Direito."

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 523357 Nr: 15365-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR FRANCISCO 

RODRIGUES - OAB:3.895

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara estar ministrando “Workshop Motivacional e de atualização para 

Oficiais de Justiça e Gestores Gerais”, em Alta Floresta-MT, na presente 

data, resta prejudicada a realização da audiência outrora designada 

nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 531928 Nr: 23688-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR FRANCISCO 

RODRIGUES - OAB:3.895

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara estar ministrando “Workshop Motivacional e de atualização para 

Oficiais de Justiça e Gestores Gerais”, em Alta Floresta-MT, na presente 

data, resta prejudicada a realização da audiência outrora designada 

nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 447623 Nr: 24582-96.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO FERNANDES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA RIBEIRO DAROLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNASOLI - OAB:10579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Riegel Coelho - 

OAB:RJ 164.014, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037, Sâmia 

Bumlai Gahyva Nadaf - OAB:10.587-O

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 52/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS, via DJE, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca 

e apreensão do mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 453008 Nr: 30168-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO FERNANDES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA RIBEIRO DAROLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNASOLI - OAB:10579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Riegel Coelho - 

OAB:RJ 164.014, Sâmia Bumlai Gahyva Nadaf - OAB:10.587-O

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 52/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS, via DJE, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca 

e apreensão do mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 481030 Nr: 20811-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RIBEIRO DAROLD - 

OAB:12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLI - OAB:10579/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 52/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS, via DJE, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca 

e apreensão do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423859 Nr: 29589-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8.312-A, SOFIA ALEXANDRA M. C. V. B. MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente certidão para intimação do patrono da requerente 

para que, no prazo de 10 dias, especifique as provas que colima produzir, 

justificadamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 444983 Nr: 21828-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFS, AJS, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimação do patrono da requerente para que se 

manifeste acerca da certidão de fl. 82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 424165 Nr: 29917-33.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB, MAB, RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAS GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120

 Impulsiono a presente certidão para intimação do patrono da requerida 

para que se manifeste sobre a certidão de fl. 60.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 438240 Nr: 14673-30.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFCL, FLDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770, 

HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

HERNANI ZANIN, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e apreensão do 

mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 427232 Nr: 2549-15.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ROSSATO CORREA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - 

OAB:19.612/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21417/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 52/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS, via DJE, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca 

e apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330888 Nr: 11205-97.2012.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDM, MRFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

EDEZIO LIMA FERNANDES, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 427689 Nr: 3033-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLVYLLYN SABINO KATUMATA, LIMAS 

KATUMATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5.289, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB/MT 10600 - 

OAB:10600

 Intime-se a advogada da vítima, para que se manifeste, sobre a petição de 

fls. 99/120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376955 Nr: 18392-88.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO OLIVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 Certifico que o patrono do acusado, devidamente intimado, via DJE não se 

manifestou.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 384744 Nr: 26738-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FAVALESSA 

SAMPAIO - OAB:375091, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:11407

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 52/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 495174 Nr: 34419-44.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, via DJE, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca 

e apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 404376 Nr: 8809-45.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

EDUARDO GOMES SILVA FILHO, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 402778 Nr: 7104-12.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 52/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 508030 Nr: 841-56.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadson Jenezerlau Silva 

Santos - OAB:11.623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, via DJE, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca 

e apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 522561 Nr: 14599-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFMS, MMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21169

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

JOSÉ LUIS MALHEIROS OLIVEIRA JUNIOR, via DJE, para que, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e 

busca e apreensão do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 533789 Nr: 25535-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE CRISTINA SANABRIA 

CARVALHO ALVES - OAB:19151/O

 i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil (...);P. R. I. C.Cuiabá/MT, 27 de setembro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452895 Nr: 30052-11.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JESSICA MAYARA FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDEMBERG CAVALCANTE SATELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILDEMBERG CAVALCANTE SATELES, 

Filiação: Marivam Cavalcante de Paiva e João Carlos Sateles, data de 

nascimento: 03/11/1985, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, 

convivente, encarregado, Telefone 65-99669-7229. atualmente em local 

incerto e não sabido

Despacho/Decisão: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por EIDE APOLINARIO DE LIMA, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica em crimes apenados pelo Código Penal (INJÚRIA E 

PERTURBAÇÃO), por parte do requerido EDINEY GONÇALVES DE SOUZA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, 

restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando:PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na 

quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), equivalente a meio 

salário mínimo, majorado conforme a variação desse, que para o momento 

me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele 

depositada, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/06).No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06).Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06.Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal.Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em 

vista que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, 

também, que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça.DESIGNO o dia 

22.11.2016 às 17h20min para a realização de audiência de Conciliação, 

nos moldes do art. 139, V do CPC.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.
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Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494446 Nr: 33713-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SOENY MARIA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO CHAVES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IAGO CHAVES CARNEIRO, Filiação: 

Ivonete Chaves e Pedro Antônio Carneiro, brasileiro(a), convivente, 

servente de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Medidas Protetivas de Urgência – CÓDIGO 

494446.Vistos em plantão.Trata-se de MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, 

prevista na Lei Maria da Penha, ajuizada a pedido da vítima SOENY MARIA 

CARNEIRO em desfavor do agressor IAGO CHAVES CARNEIRO, 

companheiros entre si, em razão de supostas agressões físicas e 

ameaças.POIS BEM. As Medidas Protetivas disciplinadas pela Lei 

11.340/2006, são de caráter imediato e urgente, e devem ser concedidas 

quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, devendo também ser observado os pressupostos para concessão 

das medidas cautelares, fumus boni iuris e periculum in mora, o que foi 

constado no presente caso, o primeiro emergindo da agressões noticiadas 

no Boletim de Ocorrência e Pedido de Providências Protetivas, e o 

segundo da necessidade de proteger a integridade física da vítima por 

intermédio da medidas previstas na lei em comento.Assim sendo, DEFIRO 

as medidas protetivas solicitadas pela vítima, vez que se trata de medida 

urgente visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, o 

que sobressai em relação a questões processuais penais menores, e 

DETERMINO:a) proibição de aproximar-se da ofendida, dos seus familiares 

e das testemunhas a distância inferior a 100 (cem) metros;b) proibição de 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação;c) proibição de frequentar a residência da vítima, local de 

trabalho e/ou estudo, casa de amigos e familiares, por telefone e por 

qualquer rede social, a fim de preservar a integridade física e psicológica 

da ofendida; d) afastamento do agressor do lar, domicilio ou local de 

convivência; Contudo, no presente caso, a separação de corpos é medida 

que a razão aconselha, pelo perigo e inconveniência dos conviventes 

continuarem a habitarem sob o mesmo teto. Por isso mesmo, deve ser 

deferida de imediato, sem maiores cautelas, antes mesmo de ouvir o réu, 

considerando a especificidade do caso em concreto.A título de exemplo, 

trago a colação o seguinte aresto:“Separação de corpos. Relevância 

prática da distinção entre simples pedido de afastamento coativo do outro 

cônjuge. Na última hipótese, salvo casos excepcionais, deve o magistrado 

ouvir o réu, antes de resolver sobre solicitação de liminar; outrossim, 

poderá ordenar provas para verificar quem deve retirar-se do lar ou dele 

ser retirado.” (RJTJERGS 176/706 - Em nota 7b, ao artigo 7.º, da LD, em 

CPC e legislação processual em vigor de Theotônio Negrão - 31.ª edição 

Saraiva - p.1.214). GN Ante o exposto, com fundamento nos artigos 23, 

IV, da Lei n.º 11.340/06, acolho o requerimento da vítima, para também 

conceder liminarmente INAUDITA ALTERA PARS a separação de corpos 

dos conviventes, com o IMEDIATO afastamento do ofensor, se já não 

estiver, do lar conjugal, do domicílio ou local de convivência com a 

ofendida até ulterior deliberação. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de 

caução provisória, mediante depósito judicial, já que também não houve 

quantificação dos danos materiais sofridos.DÊ-SE CIÊNCIA DESTA 

DECISÃO À AUTORIDADE POLICIAL. IINTIMEM-SE, AINDA, A VÍTIMA, A 

DEFENSORA PÚBLICA, DESDE JÁ NOMEADA PARA DEFENDER OS SEUS 

INTERESSES (art. 28 da Lei 11.340/06), mormente no que diz respeito às 

medidas de proteção requeridas pela vítima e já deferidas por este Juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO para intimação da vítima e do 

agressor.Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2017.Silvana Ferrer Arruda Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 476175 Nr: 16042-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOYCE RAYANNE LIMA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO DE TAL, brasileiro(a), 

solteiro(a), pintor. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Id. 476175 – MEDIDAS PROTETIVAS.VISTOS.Trata-se 

de Pedido de Providências Protetivas, requerido por JOYCE RAYANNE 

LIMA DE ASSIS nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 

proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça, 

Injúria) e contravenção penal (Perturbação da Tranquilidade) – B.O. nº 

2017.152835, por parte do requerido GUSTAVO DE TAL, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando:Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) 

metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).Proibição ao 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a residência da 

ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a 

fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da 

Lei nº 11.340/2006).Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei nº 

11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas 

como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres 

recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação 

principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias.INDEFIRO o 

pedido de “afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 

convivência”, eis que o contexto fático apresentado informa que as partes 

já se encontram residindo em locais diferentes, o que demonstra ser 

desnecessária a medida no presente caso concreto.No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis.Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências desta 

decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei 

nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 

2015, por aplicação supletiva.Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006).Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal.Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006.Tendo em vista que a urgência da medida, determino que 

os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones existentes das 
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partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito.Deixo de 

designar audiência de conciliação, eis que aparentemente inexistem 

questões cíveis a serem resolvidas.INTIMEM-SE às partes. Consigno que a 

intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em 

atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Cível.CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2017.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109239 Nr: 1353-73.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFCDF, RCDF, ECDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) Ciente da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, nos autos do Conflito de Competência n° 

1010115-56.2018.8.11.0000, que designou o Juízo Suscitado para 

resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

2) Encaminhem-se os autos para redistribuição ao Juízo da 1° Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Capital.

3) Após, procedam-se as anotações e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102096 Nr: 5481-10.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VdSB, 

RBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5481-10.2016.811.0063, Protocolo 102096, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102349 Nr: 44-51.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GABF, 

MddB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

44-51.2017.811.0063, Protocolo 102349, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107495 Nr: 4324-65.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DLCDN, 

LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4324-65.2017.811.0063, Protocolo 107495, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109788 Nr: 1824-89.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, AVMDC, APM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1824-89.2018.811.0063, Protocolo 109788, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104382 Nr: 1720-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFF, AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Martins Fontes - 

OAB:11423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1720-34.2017.811.0063, Protocolo 104382, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104620 Nr: 1899-65.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FADL, MLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane de Araujo Pinto 

Duarte - OAB:22971, Michelly Fernanda Melchert - OAB:18610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1899-65.2017.811.0063, Protocolo 104620, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93950 Nr: 2604-34.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Silva da Costa - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2604-34.2015.811.0063, Protocolo 93950, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107583 Nr: 4393-97.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVDSG, RDSG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - OAB:22210, 

Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4393-97.2017.811.0063, Protocolo 107583, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103979 Nr: 1387-82.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, HRF, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1387-82.2017.811.0063, Protocolo 103979, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91809 Nr: 600-24.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, PHdABM, RBML, KHdAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

600-24.2015.811.0063, Protocolo 91809, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107291 Nr: 4158-33.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, HDD, CD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4158-33.2017.811.0063, Protocolo 107291, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106324 Nr: 3308-76.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RLdP, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3308-76.2017.811.0063, Protocolo 106324, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100159 Nr: 3803-57.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, PDO, EKMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3803-57.2016.811.0063, Protocolo 100159, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107049 Nr: 3948-79.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KELS, ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3948-79.2017.811.0063, Protocolo 107049, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99355 Nr: 3089-97.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ÉdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3089-97.2016.811.0063, Protocolo 99355, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110239 Nr: 2183-39.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CJPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, RDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2183-39.2018.811.0063, Protocolo 110239, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106146 Nr: 3143-29.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RdACSdA, 

ACSdA, MSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3143-29.2017.811.0063, Protocolo 106146, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105171 Nr: 2361-22.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MdN, LNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2361-22.2017.811.0063, Protocolo 105171, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105221 Nr: 2399-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EMdS, 

AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2399-34.2017.811.0063, Protocolo 105221, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100126 Nr: 3778-44.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MCMdA, EOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Fernando da Silva 

Castilho - OAB:10.393/MT

 3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Após, nada sendo requerido, arquivem- se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86193 Nr: 2484-59.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KPM, JBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEM-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karoline Pereira Miranda de 

Melo - OAB:24110-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Razões assistem ao Ministério Público quanto à ilegitimidade ativa da 

genitora da criança, Sra. Karoline Pereira Miranda de Melo, para figurar 

como causídica na presente ação, pois o rol de legitimidade para a 

propositura da Ação Civil Pública está previsto no art. 5°, da Lei n° 

7.347/85, conforme se vê abaixo:

“Art. 5° Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I – o Ministério Público;

II – a Defensoria Pública;

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 

mista;

V – a associação que, concomitantemente: (...)”

Pelo exposto:

1) Reconheço a ilegitimidade da Sra. Karoline Pereira Miranda de Melo para 

figurar na presente Ação Civil Pública como causídica da criança Felipe 

Miranda Bueno, e por consequência, determino o desentranhamento das 

petições e documentos de folhas 425/432 e 502/505, devendo ser 

entregue mediante recibo nos autos;

2) Com relação às falhas na prestação de serviço da empresa Help Vida, 

dê-se ciência a Procuradoria Geral do Estado para que sejam tomadas as 

medidas cabíveis em razão do descumprimento do contrato firmado entre 

o Estado de Mato Grosso e aquela empresa;

3) Publique-se com restrição por se tratar de processo que tramita em 

segredo de justiça, para conhecimento da advogada Karoline Pereira 

Miranda de Melo OAB/MT 24110/O;

4) Após, voltem-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111199 Nr: 2958-54.2018.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMdB, ODCM, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Gomes de Carvalho - 

OAB:10.143

 Vistos, etc...,

 Trata-se de Ação de Alimentos proposta por E. M. do B., representada 

por Odenusia da Costa Maia, em face de Manoel Jose do Bonfim.

Decido.

Cumpre mencionar que a competência deste Juízo é restrita tão somente a 

crianças e adolescentes que não se encontram sob a proteção do poder 

familiar e, ainda, em situação de abandono ou risco, nos termos do artigo 

98 e 148, parágrafo único, alínea “a” do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Portanto, defiro o pedido de fls. 112 e, declino da competência em favor de 

uma das Varas Especializadas de Família da capital.

Por conseguinte, determino o envio dos presentes autos para respectiva 

distribuição, para os trâmites devidos.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108627 Nr: 874-80.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMGSDM, CEGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EESB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORAYA GAUTO MEDEIROS - 

OAB:21.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

874-80.2018.811.0063, Protocolo 108627, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107913 Nr: 228-70.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IADA, SGADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EESB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:20539/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

228-70.2018.811.0063, Protocolo 107913, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95782 Nr: 4181-47.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, WBdS, LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4181-47.2015.811.0063, Protocolo 95782, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 549 de 931



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90457 Nr: 2957-11.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SMDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2957-11.2014.811.0063, Protocolo 90457, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90318 Nr: 2819-44.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2819-44.2014.811.0063, Protocolo 90318, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88095 Nr: 433-41.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

433-41.2014.811.0063, Protocolo 88095, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111884 Nr: 3553-53.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LMSAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VALENÇA DE SOUZA - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3553-53.2018.811.0063, Protocolo 111884, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110797 Nr: 2641-56.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JVPSDA, 

JPJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2641-56.2018.811.0063, Protocolo 110797, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109140 Nr: 1289-63.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MMBDO, 

CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1289-63.2018.811.0063, Protocolo 109140, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107120 Nr: 4014-59.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, PMdLSC, 

OAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4014-59.2017.811.0063, Protocolo 107120, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104888 Nr: 2123-03.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KFADS, 

MDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2123-03.2017.811.0063, Protocolo 104888, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104792 Nr: 2045-09.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, ELDS, KLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2045-09.2017.811.0063, Protocolo 104792, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 3991 Nr: 44-17.2004.811.0060

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadio de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Educacional Bom Jesus de Cuiabá 

(Afirmativo), GESA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:5767, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:8857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON L. BERNARDINELLI 
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- OAB:10668, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 1012/2004 (CÓDIGO 3991) – Número original 

44-17.2004.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8010022-59.2004.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28245 Nr: 468-70.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Manduca da Silva - EPP, Douglas 

Manduca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132/MT, Pedro Paulo Nogueira Nicolino - OAB:MT 8941

 Intimo o advogado do réu para apresentação de alegações finais no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24908 Nr: 1277-31.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arapongas Comércio de Madeiras Ltda Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleodimar Balbinot - 

OAB:3.663

 Intimo o advogado do réu, para que, no prazo legal, apresente alegações 

finais por escrito.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002425-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CLEBER LUIZ DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002425-70.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLEBER LUIZ DE MELLO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial do MT Sáude para que se manifeste, 

sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, 

esclarecendo se o contrato se encontra ativo, no prazo de 72 horas, 

conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo 

juntar documentos, especialmente o extrato de utilização do plano no 

período relativo à cobrança que é objeto de questionamento. Em paralelo, 

intime-se a parte autora para esclarecer se o titular e eventuais 

dependentes estavam fazendo uso regular do plano no período em que 

foram geradas as cobranças contestadas, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência relativa a 

supensão do contrato. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada nos sistema Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-64.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE COSTA SOARES (REQUERENTE)

ANA PAULA RODRIGUES AZEVEDO (REQUERENTE)

BENILSON LOPES DOS ANJOS (REQUERENTE)

CELSO HENRIQUE SOUZA BARBOZA (REQUERENTE)

AGILSON AZIZES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.HOMOLOGA-SE a desistência do recurso inominado 

interposto no Id. 13400851.Certifique-se o trânsito em julgado.Após, 

intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias.Nada sendo requerido, ao arquivo.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505206-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

HELTON RIDLEY DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Prestadas informações no mandado de 

segurança.Aguarde-se em secretaria a decisão da Egrégia Turma 

Recursal.Após a juntada do acórdão, conclusos.Intime-se.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014220-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARQUES CAMARA DE SOUZA (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

RUTE GRELA OROSCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1014220-84.2017.8.11.0041. REQUERENTE: VANDERLEIA MARQUES 

CAMARA DE SOUZA, RUTE GRELA OROSCO REQUERIDO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o julgamento do 

Recurso Especial n.º 1.657.156, na data de 25/04/2018, publicado no dia 

04/05/2018, intime-se a parte autora para se manifestar sobre os 

requisitos estabelecidos no acordão, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004030-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004030-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RICARDO ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE SOLDADO DA 
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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, a parte 

autora aduz que ingressou na carreira militar no dia 02/03/1990 e no 

transcorrer da atividade passou a sofrer de transtornos psicológicos, 

razão pela qual, no dia 07/07/2006, foi transferido para inatividade em 

razão de problemas psicológicos, mediante reforma e ATO nº 10, 

publicado no Diário Oficial do Estado, edição 24386, do dia 07/07/2006. 

Assevera que obteve cura para a doença após a realização de tratamento 

psicológico/psiquiátrico, conforme atestado e pericia realizada por medico 

psiquiatra, de modo que pretende ser reintegrado aos quadros da PM, por 

meio de reversão. Afirma que, embora tenha recebido parecer favorável 

ao pleito da assessoria jurídica, o Comandante-Geral indeferiu o seu 

pedido, razão pela qual pretende a revisão judicial desse ato. O autor 

requer que seja desconstituída, por decisão judicial, a decisão do 

Comandante-Geral. Consta da decisão de indeferimento que o autor 

protocolou pedido de retorno (autos 276646/2016), o qual foi indeferido no 

ano de 2017. Protocolou novo pedido solicitando reforma da mencionada 

decisão com base no arquivamento de processo criminal n.º 

337-43.2011.811.0059 (Estupro e Maus Tratos), na Terceira Vara da 

Comarca de Porto Alegre do Norte – MT, o qual foi novamente indeferido 

ao argumento de que a administração não possui interesse no retorno do 

requerente às fileiras da Policia Militar. Observa-se, ainda, que consta na 

decisão proferida pelo Comandante-Geral o registro de que o requerente 

no curso da carreira cometeu transgressões que ensejaram 1 prisão e 2 

detenções, todas por ter afrontado preceitos disciplinares. Extrai-se da 

inicial requerimento expresso de “designação perícia médica, com o fim de 

atestar a capacidade laboral do Requerente;”. Como se vê, acaso 

superada a premissa acerca da discricionariedade da administração para 

o ato de reversão, entremostra-se imperiosa a efetivação de perícia 

médica haja vista que o requerente teve o afastamento determinado em 

razão de doença psicologia/psiquiátrica e apresentou no curso da 

atividade comportamento que, para o desempenho da atividade policial, 

merece atenção no que tange à completa modificação do quadro. Os 

laudos juntados são de médicos particulares, de modo que para a 

apreciação do pleito, imprescindível exame oficial para se aferir a aptidão 

ao exercício do cargo para o qual o autor pretende retornar. Os autos 

foram redistribuídos para este Juizado em razão de decisão declinatória 

de competência proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública. É o breve relato. É cediço que não se admite neste juízo a 

produção de prova pericial, a qual foi requerida na petição inicial e se faz 

imprescindível para o desatar da questão. No sistema dos juizados 

especiais se admite apenas o exame técnico simples, insuficiente para o 

deslinde da controvérsia. Dessa forma, correta a distribuição inicial feita a 

uma das varas da Fazenda Pública. A propósito: "CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA MÉDICA. CAUSA COMPLEXA. CONFLITO 

PROCEDENTE. 1. A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA A 

REVESTIR DE COMPLEXIDADE A MATÉRIA DOS AUTOS, AFASTA A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

CONHECER E DECIDIR A DEMANDA. 2. DECLARADO COMPETENTE O 

JUÍZO SUSCITADO. (TJ-DF - CCP: 20130020291218 DF 

0030070-77.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de 

Julgamento: 12/05/2014, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 20/05/2014 . Pág.: 65).”g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO SUSCITADO 

PELA PARTE - POSSBILIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDA 

JURISDIÇÃO - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA QUE VISA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DECORRENTE DE 

SUPOSTOS EQUÍVOCOS OCORRIDOS QUANDO DA CONVERSÃO DO 

CRUZEIRO REAL EM URV- NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA - INCOMPATIBILIDADE COM O 

RITO DO JUIZADO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA. "É regra que o conflito negativo de competência é 

suscitado pelos juízes que se dão por incompetentes para o julgamento da 

mesma causa. Quando, entretanto, a parte postula perante ambos os 

Juízos e os dois extinguem o feito, se dando por incompetentes, sem, no 

entanto, suscitarem o conflito, há evidente violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, o que justifica seja o conflito postulado pela 

parte, admitido, mesmo tendo natureza consultiva". (CC 114037/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 

16/10/2015). G.n. “O processo no juizado especial é regido pelos 

princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com 

causas que demandam dilação probatória intensa. (TJ/MT – Conflito de 

Competência nº 47570/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

julgamento 05/12/2013)" (Conflito de Competência nº 113619/2014, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; TJMT, 

Julg. 07/05/2015).g.n. Portanto, os precedentes jurisprudenciais 

supracitados demonstram a incompatibilidade do processamento e 

julgamento da presente ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

razão pela qual o reconhecimento da incompetência absoluta é medida que 

se impõe. Havendo, pois, decisão declinatória de competência pelos juízos 

da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá e deste juízo, 

imperioso seja suscitado o conflito negativo de competência, conforme 

determina o CPC. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a 

incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para 

processar e julgar a presente ação e SUSCITA-SE O CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, na forma do inciso II e parágrafo único do 

art. 66 do Código de Processo Civil/2015. A presente decisão servirá 

como ofício. Distribua-se com as cópias necessárias à instrução do 

Conflito de Competência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022819-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

A. V. PINHEIRO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022819-46.2016.8.11.0041 REQUERENTE: A. V. PINHEIRO EIRELI - ME 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Registra-se que 

o processo foi redistribuído a este juizado em razão de decisão 

declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. 

Dispensa-se, com amparo no Enunciado 1, a realização da audiência de 

conciliação, tendo em conta o adiantado estágio do processo e a 

manifestação de ausência de interesse em transigir, facultando designá-la 

caso as partes expressem interesse na realização do ato processual. 

Considerando que consta protocolo de agravo de instrumento junto ao 

Tribunal de Justiça (id 5521089), do qual não consta acórdão nos autos, 

bem como que a decisão declinatória de id 12042205 nada deliberou 

acerca da comunicação à segunda instância sobre a determinada 

modificação de competência, diligencie a secretaria para a juntada de 

cópia do acordão respectivo. Caso pendente julgamento do recurso, 

oficie-se à i. desembargadora relatora do AI 1002400-94.2017.8.11.0000 

(partes: Município de Cuiabá e A. V. Pinheiro Eireli – ME), informando 

acerca da decisão proferida pelo juízo da vara fazendária que modificou a 

competência, a fim de que Sua Excelência possa avaliar acerca de 

eventual modificação da competência recursal. Após, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504121-09.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA EMOGENIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

WANDERLAN SANTOS (REQUERIDO)

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 
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9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001131-51.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LUIZA OVANDO DE ARAUJO SAMPAIO (REQUERENTE)

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-54.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HURTADO TORREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - 021.331.671-45 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502587-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

ADRIANA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502587-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

ADRIANA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002483-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

CINTYA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002483-73.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CINTYA DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o 

representante judicial da Fazenda Pública para que se manifeste, sem 

prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Após conclusos para exame do 

pedido de tutela de urgência. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002486-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

VIVIANE CRISTHINE PEREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

EDENIR PEREIRA SILVA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

UBALDO SOUZA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002486-28.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDENIR PEREIRA SILVA DE 

FIGUEIREDO, BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO, UBALDO SOUZA 

DE FIGUEIREDO, VIVIANE CRISTHINE PEREIRA DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, AGUAS CUIABA S.A Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial para especificar qual é o 

pedido de tutela de urgência bem como apresentar o correspondente 

pedido principal , haja vista que consta apenas "5) Deferimento da 

Antecipação de Tutela, nos termos do artigo 300, “caput” e §3º do Código 

de Processo Civil; " ( sem identificar a pretensão). Após, conclusos. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032677-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

ELZO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1032677-33.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELZO BARBOSA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, juntando aos autos documentos pessoais, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 
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Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002485-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA YOKOHAMA QUEIROZ DE ARRUDA (EXEQUENTE)

BRUNA YOKOHAMA QUEIROZ DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002485-43.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: BRUNA YOKOHAMA QUEIROZ 

DE ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial juntando aos autos 

documentos pessoais e comprovante de endereço, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002475-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002475-96.2018.8.11.0001 REQUERENTE: BELMIRO GONCALVES DE 

CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para emendar a petição inicial juntando aos autos 

documentos pessoais e comprovante de endereço, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002325-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DIANA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

prefeitura (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002325-18.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DIANA DA SILVA SANTOS 

EXECUTADO: PREFEITURA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, juntando aos autos comprovante de endereço atualizado 

e a certidão objeto dessa ação, com selo de autenticidade, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002487-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA YOKOHAMA QUEIROZ DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA QUEIROZ DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002487-13.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA LIGIA QUEIROZ DE 

ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para emendar a petição inicial juntando aos autos 

documentos pessoais legíveis e comprovante de endereço, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002607-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

LORENZA DA SILVA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002607-90.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DALVA APARECIDA RIBEIRO 

DE JESUS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Em 

consulta pública realizada, nesta data, às 14: 50 horas, no portal da 

Seges-MT (https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), 

verifica-se que o recorrente não se enquadra nos requisitos de 

hipossuficiência, podendo assim, arcar com as custas processuais. 

Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o 

preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade 

financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502170-14.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

TIRONY SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502170-14.2014.8.11.0001. REQUERENTE: TIRONY SANTANA 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

processo encontra-se com acordão transitado em julgado e inexiste 

requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502854-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502854-02.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA DOROTEIA EREMITA 

YASSUE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503270-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

LUIZA ANTONIA RIBEIRO (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503270-04.2014.8.11.0001. REQUERENTE: LUIZA ANTONIA RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo 

encontra-se com acordão transitado em julgado e inexiste requerimento 

pendente de apreciação. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503654-30.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GLORIA MARIA DO ESPIRITO SANTO POUSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503654-30.2015.8.11.0001. REQUERENTE: GLORIA MARIA DO ESPIRITO 

SANTO POUSO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

O processo encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste 

requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035358-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

FATIMA SUELY PERALTA BEZERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035358-73.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FATIMA 

SUELY PERALTA BEZERRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos, etc. Retifique a secretaria autuação no 

sistema PJe quanto a classe processual. Intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial juntando aos autos documentos pessoais, 

comprovante de endereço atualizado, bem como procuração, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504106-74.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ADENIR LEITE DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504106-74.2014.8.11.0001. REQUERENTE: ADENIR LEITE DE JESUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que a 

parte exequente não cumpriu a determinação judicial concernente a 

apresentação de cálculos para propiciar o cumprimento de sentença. Ante 

o exposto, considerando que a parte reclamante não promoveu ato que 

lhe competia arquive-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505039-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA SOARES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505039-47.2014.8.11.0001. REQUERENTE: MARCIA MARIA SOARES 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se 

que a parte exequente não cumpriu a determinação judicial concernente a 

apresentação de cálculos para propiciar o cumprimento de sentença. Ante 

o exposto, considerando que a parte reclamante não promoveu ato que 

lhe competia arquive-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502041-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

VALTAIR DE VARGAS BILO (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502041-09.2014.8.11.0001. REQUERENTE: VALTAIR DE VARGAS BILO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que a 

parte exequente não cumpriu a determinação judicial concernente a 

apresentação de cálculos para propiciar o cumprimento de sentença. Ante 

o exposto, considerando que a parte reclamante não promoveu ato que 

lhe competia arquive-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008240-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

KARANGAO AUTO PECAS LTDA - ME (AUTOR(A))

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1008240-93.2016.8.11.0041. AUTOR(A): KARANGAO AUTO PECAS LTDA 

- ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ciência às partes do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 

15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505459-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO (ADVOGADO(A))

ETEVALDO DE SOUZA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505459-52.2014.8.11.0001. REQUERENTE: ETEVALDO DE SOUZA 

AGUIAR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ciência às 

partes do retorno dos autos da Turma Recursal. Nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008465-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA (AUTOR(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1008465-16.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MIGUEL ANGELO CARROCIA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ciência às partes do retorno 

dos autos da Turma Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, ao arquivo. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001771-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001771-83.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JONES EVERSON CARDOSO 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora novamente para emendar a petição 

inicial juntando comprovante de endereço atualizado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Após, conclusos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO HORN DE MAGALHAES (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001681-12.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO HORN DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

HOMOLOGA-SE a desistência do recurso inominado interposto no Id. 

14130781. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, intimem-se as partes 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada 

sendo requerido, ao arquivo. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0504809-05.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

LEONEL AUGUSTO DREHER LIMA CAPELARI DOS SANTOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

0504809-05.2014.8.11.0001 REQUERENTE: LEONEL AUGUSTO DREHER 

LIMA CAPELARI DOS SANTOS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Ante a informação do cumprimento da obrigação 

de fazer, arquive-se. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500688-65.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

ELIANE JORGE DO PRADO (EXEQUENTE)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

0500688-65.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIANE JORGE DO PRADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de ação 

ordinária proposta por ELIANE JORGE DO PRADO STOCCO em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “A condenação do Requerido 

no pagamento da diferença de subsídios em razão do enquadramento na 

LC 441/2011 do valor de R$ 9.495,57 (nove mil quatrocentos e noventa e 

cinco reais e cinqüenta e sete centavos) referentes aos efeitos 

financeiros devidos de 01/05/2011 até a data do efetivo pagamento que 

ocorreu em 22/12/2011 devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5% 

ao mês com reflexos em férias e 13º salário”. Compulsando os autos, 

verifica-se a existência de sentença (ID. 71911) nos seguintes termos: 

“Diante do exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, consequentemente, condeno o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais em razão do 

enquadramento da autora na LC nº 441/2011, relacionado ao período 

compreendido entre 10/12/2011 a 22/12/2011, com reflexos no 13º salário 

e férias, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, e correção monetária calculada com base no IPCA, a partir da 

citação, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.” 

(Grifei) Extrai-se dos ID’s. 86652 e 271489 que o recurso inominado 

interposto pelo requerido foi improvido. É a síntese do necessário. 

Denota-se que o montante apresentado pela exequente na petição de 

cumprimento de sentença (ID. 455861) não encontra amparo nestes autos, 

sendo, portanto, equivocadas as decisões seguintes no sentido de dar 

prosseguimento ao feito. Desse modo, em homenagem à coisa julgada 

material, chama-se o feito à ordem para REVOGAR as decisões de ID’s. 

1091796, 4839527, 9008026 e 10947525 e determinar a parte exequente 

que junte novos cálculos aos autos nos exatos termos da sentença que 

condenou o executado ao pagamento das diferenças salariais referente 

apenas ao período de 10/12/2011 a 22/12/2011, com reflexos no 13º 

salário e férias, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindos os cálculos, cite-se 

a parte executada para, querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Sobrevindo os embargos, intime-se a embargada para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação. Conquanto tempestivos 

os embargos declaratórios de ID. 12174062 deixa-se de apreciá-los, eis 

que a decisão impugnada foi revogada. Após, conclusos. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017232-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO (ADVOGADO(A))

JADIR METELLO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017232-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JADIR METELLO DA COSTA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 
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(quinze) dias. Nada sendo requerido, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000629-78.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1000629-78.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. No ID. 

10150525 a requerente informa que os títulos de crédito juntados aos 

autos – certidões 190 e 191 - são objeto de outras duas execuções, 

razão pela qual requer suas substituições pelas certidões 220, 221 e 222. 

De fato, verifica-se que os títulos foram indicados em três execuções 

distintas que tramitam nesse Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Considerando que as certidões 190 e 191 foram substituídas por outras 

no processo 1000634-03.2017.8.11.0001, que inclusive já foi sentenciado, 

e que no processo 1000633-18.2017.8.11.0001 não há pedido de 

substituição das certidões, DEFERE-SE o pedido de substituição das 

certidões 190 e 191 pelas certidões 220, 221 e 222, devendo a parte 

juntá-las aos autos para prosseguimento da execução do crédito indicado 

no ID. 10150525, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Após cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor embargos 

à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, caput, do 

CPC. Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, intime-se a 

parte exequente/embargada para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (ADVOGADO(A))

PAULO SIDNEI PERINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002457-75.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO SIDNEI PERINI 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA FINS DE DETERMINAR 

LIMINARMENTE A BAIXA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DO GRAVAME 

INCIDENTE EM VEÍCULO AUTOMOTOR. Diz o requerente que teve 

registrado gravame em veiculo de sua propriedade em razão de clonagem, 

o qual esta impedindo a transferência do veiculo. Intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias para informar se 

ingressou, no seu domicilio, com o procedimento próprio à avaliação da 

clonagem, conforme autoriza a Resolução CONTRAN Nº 670 DE 

18/05/2017, publicada no Diário Oficial da União de 22 de maio de 2017, e 

juntar os comprovantes respectivos. Após conclusos para análise do 

pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000622-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1000622-86.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A petição 

juntada no ID. 10292474 não diz respeito aos presentes autos.Intime-se a 

parte exequente para que cumpra o disposto no ID. 9668475, no prazo de 

30 dias, sob pena de extinção. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000638-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

danielle dos santos cruz (ADVOGADO(A))

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

20.241,12 (vinte mil duzentos e quarenta e um reais e doze centavos), 

referente a honorário advocatício como defensor dativo.Intime-se a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2018.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026247-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA (ADVOGADO(A))

LAURA PATRICIA CORREA PAILO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1026247-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LAURA PATRICIA CORREA 

PAILO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA À ICMS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA na qual os autores pleiteam: “a antecipação 

da tutela, inaudita altera parte, para o fim que seja declarada a inexistência 

do débito e suspenda a exigibilidade do crédito tributário e, seja a Ré 

compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial 

em nome da Autora, bem como que impossibilite a Requerida de efetuar 

quaisquer restrição em nome da Requerente junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, sob pena de fixação de astreintes, em valor suficiente a 

desestimular a Requerida de eventual intento de resistir ou não cumprir a 

ordem, sugerindo-se a quantia diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais);” 

Argumentam, em síntese, que não são contribuintes de ICMS e adquiriram 

em outro estado, via internet, mercadorias para uso próprio e de familiares 

as quais foram aprendidas e sofreram tributação. Impetrou mandado de 

segurança e obteve a ordem para a liberação da mercadoria. Pretende 

então a suspensão do débito fiscal que considera indevido. O artigo 3º da 
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Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Sabe-se que a suspensão liminar da exigibilidade do crédito tributário só é 

possível quando houver uma forte presunção de razão ao contribuinte, 

pois o ato administrativo fiscal goza, a princípio, também de presunção de 

legitimidade e legalidade as quais, embora relativas, reclamam prova 

robusta para o afastamento das naturais consequências do lançamento 

fiscal. No caso dos autos não se encontra disponível a integra da nota 

fiscal de modo a permitir a conferencia de que toda a mercadoria 

apreendida esta acobertada por documento fiscal, haja vista que no TAD a 

autoridade fiscal consignou que “foram encontradas mercadorias sem 

documento fiscal”. Cabe aos autores demonstrarem que não há 

discrepância entre a mercadoria transportada e a declarada no documento 

fiscal. Desse modo, não é possível deferimento de ordem sem facultar o 

contraditório, ante a ausência de provas que permitam juízo de dúvida 

quanto ao ato da administração. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de 

tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024014-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NICANOR AUGUSTO PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1024014-95.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NICANOR AUGUSTO PINTO 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação na qual a parte autora requer: “B) Diante da inércia por 

parte da Administração Pública de MT em não proferir a solução dos 

Recursos Administrativos interpostos pelo Autor sob o Protocolo da PM/MT 

de nº313893/2018 de 21/06/2018 no prazo legal razoável, bem como em 

razão da aproximação do prazo prescricional em 05/08/2018, em 

consequência do perigo da demora darevisão e correção dos atos 

inconstitucionais praticados e fartamente comprovados inequívocos 

supra, que podem causar danos e prejuízos irreparáveis e irreversíveis a 

carreira militar do Autor, a concessão da liminar, com o propósito de se 

determinar ao requerido corrigir os atos inconstitucionais de desrespeito 

ao princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade e em especial ao 

princípio de isonomia, praticado pela Administração Pública de MT ao 

descumprir as determinações, as normas e as regras que regeram e 

dirimiram o Concurso para o 10ºCFS-PM/MT e o próprio 10ºCurso de 

Formação de Sargentos da PM/MT flagrantemente praticados em desfavor 

do Autor, determinando liminarmente, a inclusão e reclassificação do autor 

com a nota intelectual 8,227 obtida na 2ªTurma do 10ºCFS-PM/MT junto a 

1ªTurma do 10ºCFS-PM/MT – retroativa à 15/Outubro/2004, no prazo de 5 

(cinco) dias sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento a contar da data do descumprimento;”. 

Aduz, em síntese, ter sido preterido no 10ºCFS-PM/MT, recorreu 

administrativamente e não obteve resposta. Pretende “INCLUSÃO e a 

RECLASSIFICAÇÃO da nota intelectual obtida pelo Autor na 2ªTurma do 

10ºCurso de Formação de Sargentos da PM/MT junto à 1ªTurma do 

10ºCFSPMMT” (Retroativa a 15/Out/2004). O artigo 3º da Lei 12.153/2009 

estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, 

nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios 

ao excepcional deferimento da tutela, notadamente em se tratando de 

pretensão que pode resultar em alteração de movimentação na carreira. O 

potencial risco de irreversibilidade da decisão impede a concessão uma 

vez que alterar a classificação de participantes no curso de formação e 

incluir o autor implica em ocasionar grave prejuízo à administração e aos 

outros candidatos sem possibilitar o contraditório. Ademais a medida que 

pode resultar em acréscimo patrimonial aos autores e despesa para a 

Administração, esbarrando, portanto, em limites legais (art. 1º[1][1] e § 3º 

da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º[2][2] e 2-B da Lei 9494/97). Desse modo, 

prudente facultar o contraditório. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória. Designe-se a audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]

[1] Art. 1º “Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, 

no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza 

cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder 

ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de 

vedação legal”. (...) § 3º “Não será cabível medida liminar que esgote, no 

todo ou em parte, o objeto da ação”. [2][2] Art. 1º Aplica-se à tutela 

antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o 

disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 

1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 

2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em 

folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento 

ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 

somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela 

Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).g.n.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503662-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE FIGUEREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503662-07.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS 

OLIVEIRA DE FIGUEREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A parte executada comprovou o pagamento. A parte 

exequente se manifestou requerendo o levantamento dos valores, de 

modo que demonstra concordância com a quitação, o que denota 

reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. 

Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500013-68.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA DA CRUZ (EXEQUENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500013-68.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: JOSE SOUZA DA CRUZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-68.2017.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

LUZIA GONCALVES VELOSO (REQUERENTE)

ANDREIA BREDA PEREIRA (REQUERENTE)

SANDRA REGINA BONIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001438-68.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA BREDA PEREIRA, 

LUZIA GONCALVES VELOSO, SANDRA REGINA BONIN REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de ação de 

obrigação de fazer proposta por ANDREIA BREDA PEREIRA DE ARRUDA, 

LUZIA GONCALVES VELOSO e SANDRA REGINA BONIN em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que são servidoras 

efetivas do Sistema Sócio Educativo do Estado de Mato Grosso e postulam 

o recebimento dos valores retroativos correspondentes ao adicional de 

insalubridade, bem como o seu aumento para o grau máximo. Noticiam a 

existência do Mandado de Segurança Coletivo nº 154722/2013 que fixou 

prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos editasse norma reguladora da concessão e 

escalonamento do grau de insalubridade do adicional de insalubridade aos 

servidores do Sistema Socioeducativo. Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu na audiência de conciliação. No 

entanto, a ausência da parte reclamada não implica na aplicação dos 

efeitos da revelia, diante da indisponibilidade do interesse público (art. 345, 

II, CPC). Passa-se à apreciação. Compulsando os autos, verifica-se que 

por meio do Mandado de Segurança nº 154722/2013, impetrado pelo 

Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu o direito da carreira em 

receber adicional de insalubridade, por similaridade aos servidores do 

Sistema Penitenciário. Em consulta aos autos do mandado de segurança 

no site do TJ-MT vê-se que não foi interposto recurso contra o acórdão e 

o processo encontra-se em fase de execução. Na decisão do mandamus 

do Tribunal de Justiça fixou prazo para que o Estado regulamentasse a 

matéria, vejamos: “Com essas considerações e, ratifico, em face da 

singularidade do caso, concedo parcialmente a segurança para 

reconhecer o direito dos servidores do Sistema Socioeducativo a receber, 

mensalmente, o adicional de insalubridade, que, em face da ausência, no 

momento, de perícia para mensurar seu grau, entendo como justo, seja no 

grau mínimo. No entanto, fixo o prazo de 90 (noventa) dias para que a 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos edite norma 

regulamentando a concessão, para que seja implantado de conformidade 

com direito de cada um.” As requerentes alegam que, diante da inércia do 

requerido e transcorrido o prazo de 90 dias fixado pelo Tribunal de Justiça 

passariam, automaticamente, a ter direito ao recebimento do adicional de 

insalubridade no grau máximo no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), de forma retroativa, a contar da data do descumprimento da 

decisão que reconheceu a atividade como insalubre. Extrai-se do inteiro 

teor do acórdão que a Turma concedeu a segurança parcial porque o 

escalonamento dos graus depende não apenas de regulamentação, mas 

também em se identificar os lugares insalubres, o percentual do adicional 

para cada patamar e quais servidores seriam abrangidos, uma vez que 

nem todos os servidores teriam contato direto com os adolescentes. 

Portanto, o acórdão reconheceu o direito, porém entendeu que demandaria 

regulamentação frente aos vários aspectos declinados na decisão. O 

acórdão também decidiu sobre a fixação do grau mínimo do valor do 

adicional de insalubridade uma vez que não havia perícia que pudesse 

estabelecer os parâmetros de gradação, até que a matéria fosse 

regulamentada. Ademais, o acórdão estabeleceu as providências que 

deveriam ser tomadas na hipótese de não cumprimento do prazo de 90 

dias para edição de norma pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos, no sentido de que os autos deveriam ser encaminhados para a 

“Procuradoria Geral de Justiça para apuração de responsabilidade 

administrativa e criminal”. Observa-se, desse modo, que o acórdão 

reconheceu o direito, mas o valor da gradação foi condicionado à 

regulamentação, sobretudo em face da ausência de norma legal 

específica. Mas, enquanto isso, entendeu-se como justo o pagamento no 

patamar mínimo. Desse modo, por via transversa, não há como acolher a 

tese das requerentes de que a omissão em desencadear o processo 

legislativo possa autorizar, por si só, ao pagamento do adicional de 

insalubridade em grau máximo. A Súmula Vinculante 37 do Supremo 

Tribunal Federal preceitua que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia”. O acórdão foi objetivo em reconhecer o direito e 

a continuidade do seu pagamento em grau mínimo até que a matéria seja 

devidamente regulamentada. Ante o exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001024-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA (ADVOGADO(A))

JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001024-36.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE DA GUIA DA SILVA 

MIRANDA REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Embargos de declaração (id 13115455) não são admitidos 

contra decisão interlocutória (art. 83[1], da Lei n. 9.099/95, com a redação 

dada pelo art. 1.066, caput, do Código de Processo Civil). Logo o recurso 

apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. O 

processo se encontra apto para sentença de modo que os demais 

pedidos relativos à decisão interlocutória ficam prejudicados. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 12.153/09) Trata-se de 

reclamação promovida em face do IBADE e ESTADO DE MATO GROSSO, 

na qual a parte autora postula “(...)seja submetido ao teste de aptidão 

física e/ou os demais às demais e condizentes fases do concurso, e a 

reserva de vaga destinada à sua posição (entre 9ª e 10ª posição) 

condizente à pontuação no concurso (67,00) pontos, com a confirmação 

no julgamento de mérito”. Em síntese diz que se submeteu a certamente 

para o cargo de agente penitenciário e foi desclassificado por não ter 

entregue em tempo hábil o exame toxicológico. Diz que não entregou o 

exame na data marcada porque, à sua compreensão, a regra editalícia 

previa que deveria se apresentar para a realizar os exames e não 

somente para a entrega de resultados. Sustenta: “(...) verifica-se uma 

aberrante diferença entre o narrado em edital e o que realmente desejava 

a banca, pois há sentidos diversos entre a expressão “ realizar exames” e 

“entrega ou resultados de exames”. “. No ID 13996936 consta o resultado 

preliminar do exame de saúde no qual se depreende “o candidato está 

eliminado por não apresentar o exame exigido no dia da aplicação da fase” 

( infringência ao item 12.9). O cerne da questão implica em resolver-se se 

o ato administrativo de exclusão do autor do certame, o qual resultou da 

aplicação da regra do edital é nulo pela falta de clareza da norma que rege 

o concurso publico. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta no 

sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos atos que regem os 

concursos públicos deve se pautar pela observância dos princípios da 

legalidade e da vinculação ao edital. Desse modo, na apreciação dos 

conflitos deve-se se ter assegurado que o estrito cumprimento das regras 

do edital do certame, as quais vinculam tanto a Administração quanto os 

candidatos. Nesse contexto, examinando as provas, mormente o edital 
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que consta no id 12947100, verifica-se que não há traço de ilegalidade na 

exclusão do candidato, pois é incontroverso que não houve a entrega do 

resultado do exame toxicológico no prazo marcado. Na hipótese não se 

identifica incompatibilidade nas regras do item 12.4 e seguintes[2] do edital, 

no qual há previsão expressa de que, quanto ao exames laboratoriais, o 

ato restringe-se a “conferência” , bem como ressalva que todos os 

exames de saúde correrão às expensas do candidato, além disso prevê a 

impossibilidade de reapresentação de exames em data posterior a 

realização da fase. Nesse norte, em que pese seja lamentável que o 

candidato,que alcançou excelente nota na primeira fase, tenha sucumbido 

pelo não atendimento integral da convocação de fase subsequente, na 

hipótese não se legitima a intervenção judicial para alargar o prazo para 

entrega do exame faltante porque não se evidencia vício no cumprimento 

da regra editalícia, a qual ostenta a clareza necessária à compreensão da 

vontade da administração. O Poder Judiciário não pode atuar para 

restringir ou estender o alcance das regras do edital, sob pena de violar a 

isonomia e o princípio da vinculação ao edital. A propósito: 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONDUTAS LINEARES E 

IMPARCIAIS. NORMAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA OU 

EXTENSIVA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "O edital é a lei do 

concurso", que estabelece um vínculo entre a Administração e os 

candidatos. 2. A finalidade principal do certame é propiciar a toda a 

coletividade igualdade de condições no ingresso no serviço público, sendo 

pactuadas normas entre os dois sujeitos da relação editalícia: a 

Administração e os candidatos, de modo que é defeso a qualquer 

candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, 

universais e imparciais adotadas no certame. 3. Hipótese em que a 

impetrante, ao se submeter ao concurso, concordou com as regras 

previstas no edital, não podendo agora, apenas por não ter preenchido os 

requisitos exigidos, insurgir-se contra a referida previsão. 4. Esta Corte 

possui o entendimento de que as disposições previstas em edital de 

certame público estão inseridas no âmbito do poder discricionário da 

Administração, o qual não está, porém, isento de apreciação pelo Poder 

Judiciário, se comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos 

de oportunidade e conveniência.5. É defeso ao Judiciário, entretanto, 

realizar interpretação restritiva ou extensiva de normas editalícias, sob 

pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da 

administração pública. 6. Agravo interno desprovido.(AgInt no RMS 

47.814/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

12/09/2017, DJe 24/11/2017)g.n. No caso dos autos embora a parte autora 

invoque a culpa de terceiro (o laboratório que precisou fazer a recoleta do 

material do exame e, assim, não conseguiu proceder a entrega do 

resultado do exame toxicológico em tempo para a apresentação à banca 

examinadora), é cediço que eventual falha na prestação de serviço 

contratado entre o prestador e requerente não possui o condão de permitir 

seja subvertida a regra editalícia alterando a data da entrega do laudo, 

haja vista que todos os demais candidatos que anuíram ao edital 

cumpriram a norma do certame, o eu também não justifica excepcioná-la. 

Ante o exposto, revoga-se a liminar deferida para reserva de vaga e 

julga-se improcedente o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, 

I, do CPC/15. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

“Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão”. G.n. [2] 12.4. 

Após a realização dos Exames de Saúde, conferência dos exames 

laboratoriais e complementares, o candidato será considerado “apto” ou 

“inapto”. 12.5. Todos os Exames de Saúde correrão a expensas dos 

candidatos. 12.5.1. A fase de Exames de Saúde, de responsabilidade da 

IBADE, será realizado em local, data e horário que serão informados na 

convocação para a fase. 12.6. Os Exames de Saúde e seus respectivos 

laudos são os indicados abaixo: a)Hemograma; b)Glicemia; c)Chagas; 

d)VDRL; e)HBSAg; f)TGO; g)TGP; h)Bilirrubinas e frações; i)Tipo 

Sanguíneo e fator RH; j)Eletrocardiograma; k)Raios-X de tórax; 

l)Toxicológico, do tipo “larga janela de detecção”, que acusam uso de 

substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou 

psíquica de qualquer natureza e deverão apresentar resultados para um 

período mínimo de 90 (noventa) dias; m) Oftalmológico completo (inclusive 

com avaliação sensocromática); n)Audiometria tonal e vocal. 12.7. Durante 

a realização da Fase Exames de Saúde poderá ser solicitado à realização 

de outros exames laboratoriais e exames complementares, a expensas do 

candidato, além dos previstos no subitem 12.6 deste Edital, ou repetição 

de exames, para fins de elucidação diagnóstica. O candidato não poderá, 

por decisão própria, reapresentar qualquer exame posteriormente à 

realização da fase, nem mesmo no recurso, sendo desconsiderado 

qualquer exame que se enquadre neste caso. 12.7.1. Após a análise da 

avaliação médica e dos exames laboratoriais e complementares dos 

candidatos, será emitido parecer conclusivo da aptidão ou da inaptidão do 

candidato. (grifos não constam no roriginal).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

VILMA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000316-83.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VILMA MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). VILMA MOREIRA DOS 

SANTOS ajuizou ação contra o Município de Cuiabá, almejando anular o 

ato administrativo de realização de desconto sobre o subsídio da parte 

reclamante a título de ressarcimento ao erário, relativo ao pagamento 

retroativo de elevação de nível, bem como a abstenção de efetuar 

qualquer outro desconto a título de ressarcimento. A liminar foi deferida. A 

parte reclamada não compareceu a audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

- DO MÉRITO Primeiramente, convém registrar que a parte reclamante não 

faz jus ao recebimento de progressão funcional (elevação de nível), com 

efeitos financeiros retroativos desde a data da solicitação, pois a Portaria 

SMGE n.º 1424/2013, que regulamenta a Lei Complementar 225/2010 (que 

fundamenta a concessão da elevação de nível do Município), estabelece 

que: Todo e qualquer direito relativo a servidores da Administração Pública 

Direta e Indireta do Município de Cuiabá somente surtirá seus efeitos legais 

a partir da data de publicação da respectiva portaria de concessão, 

ressalvados os casos em que a lei dispuser de forma diversa, bem como 

aqueles direitos cuja natureza prescinde de publicação formal (art. 1º). 

Deste modo, a regra é que os atos e leis não retroagem e passam a 

produzir efeitos a partir da sua publicação, de modo que retroatividade é 

uma excepcionalidade que deve estar calcada em norma legal expressa, o 

que não é o caso dos autos[1] . É cediço que a autotutela administrativa 

consiste no poder da Administração Pública rever seus próprios atos, seja 

em decorrência de vícios de ilegalidade ou por motivos de conveniência e 

oportunidade, sem que necessite recorrer ao Judiciário para tanto. 

Entretanto, este poder deve ser utilizado de forma a respeitar os direitos 

adquiridos, neste sentido dispõe a Súmula 473, do STF: Sumula 473 do 

STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial. Portanto, denota-se que o ato administrativo está 

imprescindivelmente limitado na segurança jurídica, bem como na garantia 

das estabilizações das relações jurídicas. Com isso, a Administração 

Pública, poderá valendo-se de seu dever-poder de autotutela, corrigir o 

ato e suspender o pagamento indevido, porém tendo sido auferido de 

boa-fé, e por erro da Administração Pública, não será cabível o 

ressarcimento ao erário, diante da natureza alimentar desses valores. 

Neste sentido, segue jurisprudência: SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO A 

MAIOR DE VENCIMENTO. DOBRO. DISCREPÂNCIA EXORBITANTE. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. MÁ-FÉ. MANIFESTA. A 

Administração Pública, constatando o pagamento de vencimento a maior, a 

servidor público, pode e deve, valendo-se de seu Poder-dever de 

Autotutela, corrigir o ato e suspender o pagamento indevido. Se servidor 

público tiver auferido de boa-fé verbas indevidamente vertidas, por erro 

da Administração Pública, não será cabível o ressarcimento ao erário, 

mormente diante da natureza alimentar desses valores. É nesse sentido a 

jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ, que definiu a 

questão, inclusive, em sede de procedimento de recurso repetitivo. 

Todavia, caracterizada a má-fé do servidor ao receber os valores 
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indevidos, é lícita a determinação de ressarcimento ao Erário, sob pena de 

enriquecimento sem causa. Recurso de apelação conhecido e não 

provido. (TJ-DF - Apelação Cível APC 20140111770235 (TJ-DF), Orgão 

Julgador 6ª Turma Cível, Publicado no DJE : 16/02/2016 . Pág.: 314, Relator 

ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO) Extrai-se dos autos que a parte 

reclamada, na Portaria n° 573 – EN/2017/GS/SME, deferiu o pedido da 

servidora quanto à elevação de nível com efeitos a partir de 06/02/2017, 

conforme Id. 11805101 - Pág. 1. Ato seguinte, amparando-se no poder de 

autotutela, a Administração por meio da Portaria n° 659 – 

EM/2017/GS/SME, revogou os efeitos da elevação de nível da servidora, 

informando que não havia concluído o processo de Estagio Probatório (id. 

11805087 - Pág.3), e determinou o desconto dos valores recebidos a 

maior pela parte reclamante, acreditando que o valor pago a maior se deu 

no período de novembro/2017 a dezembro/2017, inclusive o 13º, 

resultando o total a ser ressarcido de R$ 1.520,57 (um mil, quinhentos e 

vinte reais e cinquenta e sete centavos) – conforme calculo descrito no Id. 

11805087 - Pág.5. In casu, assiste razão, em parte, a parte reclamante, 

pois ao receber o ato administrativo deferindo a elevação de nível com 

efeitos a partir de 06/02/2017, obteve a expectativa de que os valores 

recebidos eram legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorresse 

desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (Precedente: STJ 

RECURSO REPETITIVO - REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012) . 

A propósito: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR 

PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou 

o entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta 

erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, 

cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e 

definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a 

boa-fé do servidor público".(Resp 1.244.182/PB, submetido a regime do 

artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ). 2. Todavia, in casu, o que 

aconteceu foi simplesmente erro no Sistema de Pagamentos do Ministério 

da Fazenda, e não interpretação errônea do texto legal. O Tribunal a quo 

expressamente registrou: '(...) o que houve, na verdade, foi um equívoco 

do Sistema de Pagamentos, do Ministério da Fazenda que, uma vez 

constatado, obriga a Administração Pública a saná-lo e a buscar a 

restituição da situação dos envolvidos ao seu status quo ante.' 3. Agravo 

Regimental provido." (STJ AgRg no REsp 1.278.089/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 

15/02/2013.) (...) É cabível o desconto em folha dos valores indevidamente 

recebidos pelo servidor em duplicidade, quando não se tratar de errônea 

interpretação ou má aplicação da lei, mas de erro da Administração quanto 

à situação de fato. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não 

provido." (STJ AgRg no REsp 1.257.439/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 05/09/2011.) 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. (...) 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 

REVISÃO.(...) ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO 

DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ(...) 

6. Quanto à possibilidade de devolução das parcelas salariais recebidas a 

maior, cumpre ressaltar que o pagamento indevido não foi consequência 

de erro de interpretação legal, mas sim de erro operacional da 

Administração Pública, que calculou equivocadamente a jornada de 

trabalho. Ou seja, o presente caso não se coaduna com a hipótese 

decidida no regime dos recursos especiais repetitivos e, ante a 

impossibilidade de se considerar presente boa-fé do servidor (que foi 

expressamente afastada pelas instâncias ordinárias) no recebimento de 

vantagem em valor superior ao verdadeiramente devido, adequada a 

restituição dos valores recebidos. Agravo regimental improvido. (STJ 

AgRg no AREsp 823.226/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) Segundo a 

prova acostada, a própria administração efetivou a modificação que 

resultou na implementação financeira que, posteriormente, teria sido 

desconstituída, sendo certo que o exercício da autotutela pela 

administração esbarra em limites, especialmente no que tange às verbas 

percebidas de boa-fé pelo servidor público. Quanto o pedido de perda do 

objeto, alegando que já fora deferida novamente elevação de nível a parte 

autora, todavia, não há que se falar em extinção do feito, por ter ocorrido 

à elevação de nível, posterior a decisão judicial liminar e uma vez que o 

requerente continua procedendo o desconto na folha de pagamento da 

autora, conforme id. 12986258 - Pág. 1, verificando desse modo o 

descumprimento da obrigação. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

deferida e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para DECLARAR nulo o ato administrativo (efeito decorrente da 

Portaria n.º 659 – EM/2017/GS/SME) de realização de desconto a título de 

ressarcimento ao erário sobre o subsídio da parte reclamante, do período 

de novembro/2017 a dezembro/2017, inclusive o 13º, pagos a maior, 

relativo ao retroativo de elevação de Nível TMIE MÉDIO para TMIE MÉDIO 

+PROFISSIONALIZANTE. E, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquive-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] Neste sentido, decisão da Turma Recursal Única: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO – (...) PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE - REENQUADRAMENTO - ART. 77 DA LEI COMPLEMENTAR N. 

441/2011 - PREVISÃO DE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º/05/2011 

- RETROATIVIDADE. O recurso inominado ataca sentença que julgou 

procedente o pedido da reclamante para determinar o seu enquadramento 

funcional, com efeitos financeiros retroativos a 1º/05/2011. Porém, após 

análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente, entendo 

que a r. sentença atacada deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos, pois, como bem salientado pelo juízo a quo, "Ressalta-se 

que a lei complementar estadual 441/2011, que institui a carreira do 

servidores do sistema único de saúde - SUS, prevê expressamente em 

que momento deverá retroagir os efeitos financeiros. Vejamos: Art. 77 

Esta lei complementar entra em vigor a partir da data de sua publicação, 

com efeitos financeiros a partir de 01 de maio de 2011 revogando-se 

todas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 8.269, de 29 de 

dezembro de 2004. (grifei)". Portanto, ante a literalidade da lei, que torna 

desnecessário o esforço exegético, conclui-se que a solução dada à 

causa não merece reparo, inclusive porque se encontra respaldada no 

entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: "Não obstante a 

irretroatividade das leis seja a regra, admite-se a retroatividade quando 

presente expressa previsão legal. 4. Recurso especial conhecido e 

improvido" (REsp 871255/PE, Min. Arnaldo Esteves Lima). Nesse sentido 

também foi o parecer ministerial de fls. 05/06. Com relação à alegação de 

que a progressão foi concedida com base em título utilizado em 

enquadramento anterior, também não vinga, porquanto, como bem 

salientado pelo d. julgador, "não há na Lei especificação do momento 

exato em que deveriam ser utilizados os cursos de qualificação 

profissional". (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (MT RI 

1083/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000251-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA SCHAFFER SCABENI (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000251-88.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROZANGELA SCHAFFER 

SCABENI REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar 

o relatório. Atento aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, visto não haver necessidade 

de dilações probatórias. Trata-se de pedido de restituição de valores que 

alega terem sido descontados indevidamente a título de contribuição 

previdenciária, incidentes sobre a remuneração de exercício do regime de 

trabalho integral (40 horas semanais), no período de 01/2013 até 12/2016. 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu na 

audiência conciliatória. Contudo, inobstante o não comparecimento do 
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requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de 

ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que o pedido de 

restituição de contribuição previdenciária que abrange o período posterior 

a janeiro/2015, relativo ao servidor da ativa. A Lei Complementar nº 560, 

de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – 

MTPREV) estabelece que a MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial – MT PREV, e competente para responder pelas 

seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora 

Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - 

RPPS/MT, tem por competência: I - a gestão do Regime Próprio de 

Previdência Social dos servidores públicos estabil izados 

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o pagamento e 

a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário; III - 

a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva 

remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão 

por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação dos recursos 

e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT; V - o 

gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados; VI - a 

manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis 

e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas; VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral 

de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de 

Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e 

militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

RECONHECE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva da parte 

reclamado/ESTADO DE MATO GROSSO referente aos pedidos de 

restituição da contribuição previdenciária a partir de janeiro/2015, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito em relação a esses pedidos, nos termos do artigo 485, VI do CPC. - 

DO MÉRITO Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os pedidos 

deduzidos em juízo restringindo-os até dezembro de 2014. A questão 

trazida a Juízo não demanda maiores digressões, pois o art. 40 da 

Constituição Federal versa sobre as regras de contribuição previdenciária. 

Bem como o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de 

que não incide contribuição previdenciária sobre vantagem não 

incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos relativo ao 

exercício de função comissionada (RE nº 463.348/PR, AI 799026 AgR/PE). 

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO 

INCIDÊNCIA. LEI 9.783/99. TEMA PACIFICADO. 1. Está pacificado o tema da 

não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que 

as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de 

confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à 

remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99. 2. Precedentes: EREsp 

859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011. Agravo 

regimental improvido (AgRg no REsp 1366263 / DF, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, T2, DJe 06/09/2013). A Constituição Federal de 

1988 autoriza a instituição de regime próprio de previdência, como é o 

caso dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso, disciplinado pela 

Lei Complementar nº 202/2004, nos seguintes termos: Art. 2º As alíquotas 

relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) 

e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes 

percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; (...) § 3º Para efeito de aferição 

das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo 

prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. (...) Os artigos 4° 

da LEI ESTADUAL 7.573 de 18 de Dezembro de 2001 alterada pela Lei 

Ordinária 7.689/2002, dispõe que: Artigo 4º: Os servidores lotados e/ou 

designados no Órgão Central da Secretaria de Estado de Educação - 

SEDUC excepcionalmente, terão seu regime de trabalho estendido para 40 

(quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento 

do subsídio de seus cargos, classes e níveis, em que se encontram 

posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros 

e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de 

carreira. Artigo 5º: O disposto nos arts. 3º e 4º cessará, automaticamente, 

quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de 

Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais 

para efeito de aposentadoria; Verifica-se, portanto, que o caso tratado 

nos autos trata-se de percentuais não incorporáveis para efeito de 

aposentadoria, portanto, encontra-se pacificado na jurisprudência, de 

modo que a incidência do desconto previdenciário deve ser limitada tão 

somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Do conjunto probatório 

trazido aos autos pela requerente é possível constatar que exerceu 

atividade de funções gratificadas de dedicação exclusiva no período de 

01/2013 a 12/2016, bem como houve incidência da contribuição 

previdenciária no percentual de 11% sobre a remuneração da função 

comissionada, ensejando sua restituição. Desse modo, a parte reclamante 

faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior até 

dezembro/2014, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária 

de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no item 

“FDE.DIR.ESCOLA/PEB e SUB.REG.INTEGRAL”, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Conquanto a legislação consumerista 

garanta ao consumidor lesado pelo credor que cobre débito indevido o 

direito à sua repetição (art. 42 do CDC), a relação tributária não é relação 

de consumo. Aliás, diversas relações entre governo e contribuinte ou 

administrado não são relações de consumo. No caso de previdência a 

jurisprudência do STJ já assentou não se tratar de relação de consumo, 

portanto, não havendo que se falar em restituição dobrada como pretende 

a parte demandante. No que tange à divergência na correção monetária e 

juros do valor a ser repetido, anoto que, segundo entendimento do STF e 

STJ os precatórios tributários devem observar os mesmos critérios pelos 

quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Assim, com o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária dos débitos 

fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal tem 

seus valores corrigidos pelo Índice Geral de Preços, conceito 

Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração, 

combinado com as Súmulas 162 e 188, do STJ. O presente entendimento 

se coaduna com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, vejamos: “...Sobre o indébito incide correção monetária 

com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme 

disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações 

trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, 

Publicado no DJE 09/07/2013). “...Tendo sido comprovada a tributação 

indevida da demanda contratada, devem esses valores recolhidos 

indevidamente ser restituídos com correção monetária, a partir do 

recolhimento indevido no mesmo índice que a Fazenda Pública Estadual 

utiliza para corrigir seus créditos tributários. ... Sobre o indébito incide 

correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% 

a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com 

as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Apelação / 

Remessa Necessária 36200/2010, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA 

NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/09/2011, Publicado no 

DJE 16/09/2011). Inclusive o C. Superior Tribunal de Justiça, colocando fim 

à discussão sumulou o tema: Súmula 523 - A taxa de juros de mora 

incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder 

à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a 

incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na 

legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 

(julgado em 22/04/2015) Ante o exposto, Diante do exposto, ACOLHE-SE a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, referente ao 
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pedido de restituição da contribuição previdenciária a partir de 

janeiro/2015 da reclamante, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para o pedido inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a 

restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente da 

remuneração da função gratificada da requerente, a título de contribuição 

previdenciária, nos meses de janeiro/2013 a dezembro/2014, cujo 

montante deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, 

devendo a correção monetária se dar pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desconto indevido e 

juros de mora equivalestes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado (Súmulas 162, 188 e 523, STJ), e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003254-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO DE AMORIM (REQUERENTE)

BRUNO SAMPAIO SALDANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003254-85.2017.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO DE 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

art. 38, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de 

exarar o relatório. Passa-se ao julgamento. Preliminarmente, passa-se a 

análise da preliminar suscita em sede de contestação, na qual o requerido 

argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual ao fundamento de 

inexistência da fase de liquidação de sentença nos juizados especiais da 

Fazenda Pública. Rejeita-se a preliminar arguida,pois, como já decidido 

pela Turma Recursal Única, é revestida de liquidez a sentença que na 

parte dispositiva oferece parâmetros, cujo resultado pode ser alcançados 

por mero cálculo aritmético. (Precedentes: Turma Recursal Única/MT, RI 

1572/2014, Rel. Des. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 06/05/2015; 

Enunciado nº 5, da Fazenda Pública de Mato Grosso – Aprovado no XIII 

Encontro e Mantido no XV Encontro, em Cuiabá, nos dias 2 e 3 de maio de 

2016) Ultrapassada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito. 

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por RODRIGO ANTONIO DE 

AMORIM em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando que 

“seja julgada procedente a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, e, por conseguinte, que os 

Requeridos sejam condenados a proceder o pagamento integral das 

verbas rescisórias remanescentes – terço constitucional de férias relativo 

ao período aquisitivo 2015/2016 e Gratificação Natalina/2016 -, 

devidamente acrescidas de juros e correção monetária, além da 

indenização por danos morais em decorrência da ofensa à integridade 

moral sofrida por sua dispensa (exoneração) durante período de repouso 

remunerado (gozo de férias)”. A questão trazida a Juízo não demanda 

maiores digressões. A controvérsia em análise se resume a apurar se 

assiste à parte reclamante o direito às verbas salariais remanescente 

referentes ao terço constitucional relativos às férias proporcionais (09/12 

avos) do período 2015/2016, e da gratificação natalina proporcional do 

exercício de 2016 supostamente não quitados, bem como indenização por 

danos morais por dispensa (exoneração) durante período de repouso 

remunerado. É cediço que o servidor ocupante de cargo em comissão, de 

livre nomeação e exoneração, faz jus à percepção do salário, gratificação 

natalina e férias, acrescida do terço constitucional, relativos ao período 

efetivamente trabalhado. In casu, do conjunto probatório trazido aos autos 

na inicial, denota-se que a parte reclamante foi exonerada em 06/04/2016, 

através do Ato nº 9.939/2016 (id. 10890721 - Pág. 1), e que foram pagas 

todas as verbas rescisórias a que o mesmo fazia jus, inclusive 

gratificação natalina proporcional do exercício de 2016 (id. 10890731 - 

Pág. 7), não havendo que se falar em verbas remanescentes. Porém, no 

que tange ao terço constitucional a que a parte autora acredita fazer juz, o 

Decreto nº 1.317, de 11 de setembro de 2003 que regulamenta a 

concessão de férias dos servidores públicos civis da Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo do Estado de Mato 

Grosso, dispõe em seu artigo 14, §2º: Art. 14 O servidor, efetivo ou o 

exclusivamente comissionado, quando exonerado do cargo efetivo ou em 

comissão perceberá indenização integral das férias vencidas e 

proporcionais do período de férias incompleto. § 1º A indenização será 

com base na remuneração do mês da exoneração. § 2° Só será devido 

pagamento do terço constitucional de período aquisitivo de férias 

completo.(g.n) Assim, não faz jus à parte reclamante em receber o terço 

constitucional de férias proporcionais, conforme descreve o artigo 14, §2º 

do decreto supramencionado. Em relação ao pedido de dano moral por sua 

dispensa (exoneração) durante período de repouso remunerado (gozo de 

férias), o cargo em comissão não goza de estabilidade inerente ao cargo 

efetivo, podendo o servidor lotado ser exonerado a qualquer momento, em 

razão da instabilidade do vínculo e da precariedade da admissão de 

acordo com os interesses da Administração Pública. Acresça-se ainda, 

que dentre os documentos apresentados com a inicial, encontra-se 

declaração na qual informa que a parte autora gozou férias antes da 

exoneração (id. 10890731 - Pág.7). Assim, o conjunto fático-probatório 

não revelou vícios na conduta administrativa, mostrando-se improcedente 

a pretensão autoral e afastando o dever de indenizar, seja de ordem 

material ou moral pela inexistência de ato ilícito. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001742-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEBUZARADAN GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001742-33.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NEBUZARADAN GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se 

o relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). NEBUZARADAN GONCALVES DOS SANTOS ingressou 

com ação em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

CUIABÁ requerendo a realização do procedimento cirúrgico para implante 

de marcapasso de camara única transvenoso, uma vez que é portador de 

FA com pausas importantes (síncope), cujo diagnóstico inicial de bloqueio 

atrioventricular de segundo grau. A liminar foi deferida id. 15207757, tendo 

o  M u n i c í p i o  i n t e r p o s t o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n ° 

1000441-05.2018.8.11.9005. Citadas, a parte reclamada apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento I – DA PERDA DO OBJETO DA 

AÇÃO Alega a parte reclamada a perda superveniente do objeto, sob 

alegação que o procedimento cirúrgico já foi autorizado pelo SUS, todavia, 

não há que se falar em extinção do feito, uma vez que a mera autorização 

do procedimento pleiteado não acarreta na perda superveniente do objeto, 

já que tal situação não garante a efetiva realização da cirurgia. Assim, 

rejeita-se a preliminar invocada. II – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A parte 
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reclamada alega a ilegitimidade passiva, porém, é pacífico o entendimento 

da competência solidária dos entes federados para assegurar o direito à 

saúde. É cediço o dever do Estado (União, Estado e Municípios) garantir o 

direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do princípio da 

universalidade e da igualdade. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou 

seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II 

e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 

550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, 

Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015). Ainda, 

considerando que a saúde é direito fundamental, todos os entes públicos 

(Municípios, Estados e União) que concorrem solidariamente (art. 23, II, e 

art. 196, ambos da CF) para garantir o acesso dos indivíduos à saúde 

pública, englobando tratamentos e medicamentos, não importando em 

litisconsórcio necessário. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. III 

– DO MÉRITO A parte reclamada alega falta de interesse processual, 

porém será analisada conjuntamente com o mérito da ação, por se 

confundirem. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

alega que é “portador de FA com pausas importantes (síncope), cujo 

diagnóstico inicial de bloqueio atrioventricular de segundo grau, 

tratando-se de doença que precisa de cirurgia imediata para implante de 

marcapasso de camara única transvenoso”, sendo confirmada pelo 

médico especialista, através do laudo de id. 14327583 - Pág. 1 e id. 

14327604 - Pág. 1, acrescentando a gravidade do caso e o risco de morte 

da paciente com a demora no tratamento. O parecer técnico emitido pelo 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que “Trata-se de urgência, o 

procedimento deve ser providenciado com a maior brevidade possível, 

existe risco de perda de oportunidade de tratamento e risco a vida” (ID 

14354163). O ente público tem o dever de fornecer os meios 

indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela 

Constituição Federal, como sendo direito básico de todo cidadão, de 

acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado desenvolver e 

assegurar políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção 

e à recuperação da saúde. Assim, visando garantir tais direitos 

constitucionais, foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as 

ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; 

descentralização político administrativa; atendimento integral, com 

preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade. 

Além disso, o Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento 

público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para 

que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que 

se atente também para a estabilidade dos gastos com a saúde e, 

consequentemente, para a captação de recursos[1]. Isso se dá em prol da 

garantia do direito à saúde por meio de política pública e a estabilidade dos 

recursos de modo a impor limites à ingerência do Poder Judiciário na 

implementação de políticas públicas, em virtude do efeito multiplicador das 

decisões judiciais e a imprevisibilidade do impacto no orçamento, com 

reflexos nas ações e programas já estabelecidos pelo Poder Público. A 

Constituição Federal, ao assegurar o direito à saúde, refere-se, em 

princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população 

como um todo, garantindo o acesso universal e igualitário, e não às 

situações individualizadas (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Com isso, é 

preciso ter cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob pena 

do Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do 

Legislativo, interferindo na política de distribuição de saúde a todos os 

cidadãos, priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de 

uma coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a 

urgência/emergência do caso, justificando assim, o sacrifício do interesse 

público em função do interesse particular. Mesmo sendo a parte 

reclamante idosa, e protegida pela proteção integral do Estado, nos termos 

da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso - destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos). 

Assim, conclui-se que pelos documentos que instruem a inicial e pelo 

parecer técnico do NAT, a necessidade da realização de tratamento 

cirúrgico, sob pena de morte. Dessa forma, para que o Estado possa 

garantir a manutenção do sistema, e pleno atendimento dos usuários do 

SUS, é necessário que se atente para a estabilidade dos gastos com a 

saúde e, consequentemente, para a captação de recursos, garantindo a 

efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo, 

e proporcionando o acesso universal e igualitário, e não atendimentos 

casuísticos sem observar as regras gerais de acesso e a urgência para 

não aguardar na “fila de espera”. Ressalta-se que é lícito ao Magistrado 

fixar meios coercitivos, como o bloqueio de verbas contra a Fazenda 

Pública e direcionar multa cominatória ao gestor público, com o objetivo de 

assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, e porque o erário púbico 

não deve ser penalizado ou responsabilizado pela omissão de seus 

servidores, aplicando no caso de descumprimento o artigo 536 e 537 do 

CPC/2015. Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para DETERMINAR as partes reclamadas, de modo solidário, na 

OBRIGAÇÃO DE FAZER no sentido de viabilizar a parte reclamante o 

procedimento cirúrgico para “para implante de marcapasso de camara 

única transvenoso”, conforme prescrição médica, com aplicação pela rede 

pública, preferencialmente, sendo responsável o gestor público por 

descumprimento de ordem judicial e respeitando o teto deste Juizado 

Especial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Intime-se o representante judicial da Fazenda para 

conhecimento e adoção imediata das providências pertinentes à 

dispensação. Informe-se o teor da decisão no Agravo de Instrumento n° 

1000441-05.2018.8.11.9005. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003112-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA (ADVOGADO(A))

LENITA DE FREITAS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

KARENIL EMILLY DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003112-81.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LENITA DE FREITAS PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, KARENIL EMILLY DOS 

SANTOS RODRIGUES Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. LENITA DE FREITAS PEREIRA ajuizou ação de indenização por 

danos morais em desfavor do Estado de Mato Grosso e Karenil Emilly Dos 

Santos, alegando que no dia 09/05/2017, foi surpreendida em sua 

residência por policiais militares e civis, em 02 (duas) viaturas, 

acusando-a de furto de um cachorro Yorkshire há mais de 01 (um) ano, 

sendo conduzida, juntamente com sua mãe, ambas idosas a delegacia 2ª 

Delegacia do Carumbé, onde foi mantida das 17hs a 22hrs. Aduz que um 

coronel namorado da 2º Requerida, a todo momento fazia pressão 

psicológica na requerente e em sua mãe. Que após 05(cinco) longas 

horas e como não conseguiram nenhuma prova do suposto furto da 

Yorkshire a REQUERIDA chegou a oferecer a quantia de R$ 600,00 

(seiscentos reais) para comprar o animal, pois queria que sua vontade 

fosse satisfeita a qualquer custo. Citado, o reclamado não compareceu na 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Contudo, não 

são aplicados os efeitos da revelia contra o Reclamado, diante da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC/2015. Atento aos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil de 2015, passo ao julgamento antecipado da lide, visto 

não haver necessidade de dilações probatórias. Passa-se ao julgamento. 

Quanto a preliminar, esta será analisada conjuntamente com o mérito da 

ação, por se confundirem. A responsabilidade do Estado ou 

responsabilidade da Administração Pública, conforme a denominação de 

parte da doutrina encontra guarida constitucional, em especial, na 

disposição do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988. Consigna-se, 
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a propósito, que os policiais militares e civis, na condição de agentes 

estatais e no exercício de suas funções, têm obrigação de zelar pela 

segurança pública com a finalidade exclusiva de manter a tranquilidade 

social, assim como assegurar o bem-estar da coletividade, adotando, 

quando necessário, medidas coercitivas para assegurar a ordem pública. 

Agindo dentro desses limites, atuam os policiais no estrito cumprimento de 

seus deveres legais, de modo que haverá responsabilidade civil do Estado 

quando ficar demonstrado abuso de poder ou arbitrariedade no exercício 

da função. Da análise das provas carreadas ao feito eletrônico, 

constata-se não restar demonstrado que os agentes públicos tivessem 

praticados os atos da forma como contextualizados na petição inicial, ou 

seja, com excesso quando da abordagem policial realizada. Portanto, 

nessas condições, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao 

Estado requerido. Verifica-se, na espécie, ter sido a atuação dos policias 

pautada na observância e nos limites que a abordagem impunha. Portanto, 

agiram os agentes de segurança pública no regular exercício do poder de 

polícia, conferido pela própria Constituição, não havendo elementos nos 

autos a indicar que agiram com exacerbação em sua conduta. Não há, da 

mesma forma, nenhum indicativo de estar o réu agindo com dolo, má-fé ou 

qualquer intenção de prejudicar o requerente, tendo restado demonstrado 

que o requerido não prestou atendimento diferenciado ao demandante. A 

par disso, em se que pese o fato da requerente e sua mãe terem sido 

conduzidas a delegacia, isso não traduz qualquer excesso por parte dos 

agentes públicos, já que a lavratura do termo de ocorrência policial é 

providência que deve ser adotada pelos policiais. Para que seja 

configurado o dever de indenizar, mister a presença concomitante dos 

requisitos norteadores da responsabilidade civil, quais sejam, a existência 

de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre os dois 

primeiros fatores, o que não foram provados. Na espécie a parte autora 

não provou a ocorrência do fato e o nexo de causalidade. Limitou-se a 

juntar o boletim de ocorrência nº 2017.155626, no qual consta o registro 

dado pelo requerente em 10/05/2017 (Id. 10675474). Ademais, inexiste 

qualquer demonstração de ter a parte sido constrangida pelos policiais, 

bem como de que ficou tempo em excesso reclusas na delegacia; ônus 

que lhe incumbia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, não podendo a 

deficiência probatória ser suprida pelo julgador, ainda que designada 

audiência de instrução e julgamento, pois a ausência da prova documental 

com elementos mínimos sobre as medidas adotadas no caso concreto 

inviabiliza a produção da prova testemunhal sobre os fatos, porquanto a 

prova testemunhal não tem o condão de substituir o mínimo de prova 

documental exigida por lei. Logo, não há se falar em atuação estatal 

praticada com abuso de autoridade ou excesso que não aquela 

necessária ao cumprimento da atividade policial, no estrito cumprimento do 

seu dever legal, de modo que, ausente à conduta ilícita, não há se falar em 

responsabilidade civil. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002833-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

DALVA VICTORIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002833-95.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DALVA VICTORIO DE 

CARVALHO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995). Fundamento e 

decido. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais, 

proposta po Dalva Victório de Carvalho em face do Município de Cuiabá, 

por meio da qual a autora pretende seja declarando o direito: 1º) a 

aposentadoria, haja vista a correta aplicação do conceito de função de 

magistério; indenizando assim a parte Requerente em razão da 

aposentadoria ao: A) direito ao abono de permanência em relação ao 

abono das contribuições previdenciárias relativas ao período que a 

Requerente permaneceu trabalhando depois de cumprido com os 

requisitos para aposentadoria, ou seja, a partir de 14.02.2016. Diz a 

preambular que a parte autora é professora da rede pública de ensino, 

readaptada executando funções equiparadas a de coordenador 

pedagógico; conta com 25 anos, 3 meses e 12 dias de serviço público e 

64 anos de idade e solicitou administrativamente aposentadoria especial o 

que não lhe foi deferido em razão de ter estado em parte do tempo em 

exercício em readaptação funcional. Insurge-se apontando que faz jus a 

transferência para a inatividade porque preencheu todos os requisitos. 

Defende que o fato de estar readaptada não pode ser considerado para 

exclui-la da contagem de tempo próprio à aposentadoria especial. Citada, a 

parte reclamada deixou de comparecer na audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. O conjunto probatório formado indica que a 

requerente possui vínculo funcional como professora efetiva, foi admitida 

no dia 14/02/1991 ( id 10318022). A controvérsia em análise se resume a 

apurar se assiste à parte reclamante o direito a aposentadoria especial de 

professora e demais reflexos. A questão trazida a Juízo não demanda 

maiores digressões. É cediço que para fins de concessão da 

aposentadoria especial regida pelo art. 40, §1º, III, “a”, e §5º, da 

Constituição Federal, c/c art. 67, §2º, da Lei nº 9.394/96, com a redação 

dada pela Lei nº 11.301/2006, em vista a atual posição do Supremo 

Tribunal Federal adotada quando do julgamento da ADI nº 3772, julgada em 

29/10/2008, deve ser computado o tempo de serviço laborado pelos 

professores (excluídos os especialistas em educação) em sala de aula, 

bem como nas funções de direção de unidade escolar, coordenação e 

assessoramento pedagógico. Logo, o Supremo Tribunal Federal declarou 

a constitucionalidade da referida alteração legislativa, na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3772, reconhecendo que a atividade do magistério 

compreende funções que não se relacionam diretamente com regência de 

classe, para fins de concessão de aposentadoria especial. Verifica-se, 

portanto, que a natureza pedagógica das atividades sejam elas exercidas 

dentro ou fora da sala de aula é que justifica o direito do professor de 

carreira à aposentadoria especial, diante da necessidade de valorização 

deste tipo de atividade, desde que exercidas por professores. Nessa 

perspectiva, a parte autora alega que durante sua vida funcional exerceu 

por mais de 25 anos função de magistério, incluindo nesses, os períodos 

de readaptação. Da análise dos autos extrai-se que as informações 

inerentes à vida funcional da autora apontam que a profissional, no 

período em que esteve em readaptação, desenvolveu suas funções no 

apoio a coordenação pedagógica, apoio a projeto pedagógicos dos 

professores, desenvolvidos em sala de aula, apoio aos programas 

educativos. (id 10318136 - pag. 5). No que tange ao período de 

readaptação, em que pese a requerente instruir o feito com documento 

descritivo das funções que exercia no período a fim de corroborar a tese, 

eis que as funções exercidas pela autora não se enquadram nas 

modalidades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão da requerente, tendo 

em vista que o direito à aposentadoria especial dos professores só se 

aperfeiçoa quando cumprido cumulativamente as condições estabelecidas 

na Constituição Federal e o especial requisito temporal no efetivo exercício 

das específicas funções do magistério desempenhadas em 

estabelecimento de ensino. No que tange ao abono de permanência ao 

caso em tela, não se vislumbra, visto que a mesma não preencheu os 

requisitos necessários. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. 

Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017406-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARQUES LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1017406-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO MARQUES 

LOURENCO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de ação declaratória de nulidade de 

infração de trânsito proposta por ANTONIO MARQUES LOURENÇO em 

desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando, em 

síntese, a troca de sua Permissão Para Dirigir - PPD pela CNH definitiva; a 

suspensão dos pontos das infrações BPM0156151 e F430356369, com 

cancelamento/anulação por cerceamento de defesa; alternativamente, “a 

retirada dos pontos do prontuário do autor em razão do real infrator vir a 

esta demanda e se responsabilizar pela mesma...”. Alega o requerente 

que está impedido de renovar sua PPD devido aos pontos de infrações de 

trânsito que não cometeu e das quais não foi notificado para indicar o 

verdadeiro infrator, bem como não lhe foi oportunizado o contraditório e 

ampla defesa. Informa ainda que, embora tenha assinado a ATPV no dia 

24/11/2015, a tradição do veículo GM/CELTA, PRATA, PLACA KAL7950, 

ocorreu no dia 03/01/2015, sendo o comprador RENATO BASTOS DA 

COSTA o verdadeiro responsável pelas infrações. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação, mas não compareceram à audiência de 

conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento dos 

requeridos na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Indefere-se o requerimento de inversão do ônus da 

prova, por não ser admitido contra a Fazenda Pública ante a 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas tanto pelo 

CPC revogado, quanto no CPC/2015, haja vista que milita a presunção 

(ainda que relativa) de legalidade e legitimidade dos atos em favor da 

Fazenda Pública, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele que 

não possui a presunção. E não, o contrário, sob pena de subversão do 

sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do princípio 

maior da supremacia do interesse público sobre o privado. A controvérsia 

a ser analisada se limita a apurar se assiste à parte autora o direito de 

afastar os pontos vinculados à sua PPD devido às infrações BPM0156151 

e F430356369, sob o argumento de ausência de notificação. No tocante a 

expedição de notificação de autuação e de imposição de penalidade por 

infração de trânsito a Resolução nº 404/2012 estabelece o que: “Art. 3º À 

exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da 

regularidade e da consistência do Auto de Infração, a autoridade de 

trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do 

cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao 

proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos 

definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica. § 1º 

Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela 

entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à 

empresa responsável por seu envio. § 2º A não expedição da notificação 

da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o 

arquivamento do Auto de Infração.(...)” Do dispositivo reportado infere-se 

ser obrigatório a expedição de notificação da autuação pelo órgão de 

trânsito no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do 

cometimento da infração e posterior notificação de imposição de 

penalidade. Conforme observa-se na documentação juntada aos autos a 

Notificação de Autuação de Infração de Trânsito F430356369, ocorrida no 

dia 06/08/2015, foi postada no dia 13/08/2015; e a Notificação de 

Imposição de Penalidade encaminhada no dia 14/09/2015, sendo quitada 

no dia 24/11/2015 (ID. 10901823, pág. 2). Já a Notificação de Autuação de 

Infração de Trânsito BPM0156151, ocorrida no dia 09/08/2016, foi postada 

no dia 18/08/2016; e a Notificação de Imposição de Penalidade 

encaminhada no dia 10/10/2016, sendo quitada no dia 09/10/2016 (ID. 

11487920 - pág. 4). Embora o requerente alegue não ter recebido as 

notificações, a parte contrária logrou êxito em comprovar que encaminhou 

as notificações de autuação e de imposição de penalidade das infrações 

de trânsito F430356369 e BPM0156151, no prazo legal, sendo, inclusive, 

quitadas antes dos respectivos vencimentos. Assim, não há que se falar 

em suspensão dos pontos das infrações BPM0156151 e F430356369, ou 

em cancelamento/anulação por cerceamento de defesa. Contudo, como o 

requerente comprovou a alienação/tradição do veículo GM/CELTA, PRATA, 

PLACA KAL7950, em janeiro/2015, ao comprador RENATO BASTOS DA 

COSTA, que por sua vez, assume toda responsabilidade pelas infrações 

F430356369 e BPM0156151 (ID. 8001960, pág. 1), não é razoável obstar a 

emissão da CNH definitiva do requerente por esse motivo. Constam nos 

autos todos os documentos exigidos para transferência dos pontos para o 

prontuário do condutor infrator, assim como a declaração assinada por 

ele, cabendo ao DETRAN transferir a pontuação e o registro das multas, já 

quitadas, ao condutor infrator indicado nos autos, bem como expedir a 

carteira de habilitação definitiva do requerente, não havendo qualquer 

outro impedimento. Ademais, a perda do prazo administrativo não impede a 

declaração na via judicial, quando demonstrados os elementos 

necessários. Nesse sentido: TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. 

DECURSO DO PRAZO DO ARTIGO 257, § 7.º, CTB. PRECLUSÃO APENAS 

NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. CABIMENTO. 

ARTIGO 5.º, XXXV, CF. PRECEDENTES. De acordo com entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, o decurso do prazo previsto no artigo 257, § 

7.º, CTB implica preclusão apenas na esfera administrativa, não 

constituindo óbice à apresentação do condutor em juízo, em atenção ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição - artigo 5.º, XXXV, CF. (Apelação 

Cível Nº 70052213907, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 

30/01/2013). Assim, não há declaração de nulidade a ser proferida 

porquanto as notificações foram expedidas dentro dos prazos 

regulamentares, mas demonstrado que o requerente não foi o responsável 

pelas infrações, não se pode tolher o direito de ter a declaração judicial 

concernente a correta indicação do condutor, ainda mais considerando a 

grave consequência já que ficará privado do documento definitivo de 

habilitação. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR que a 

parte autora não é o responsável pelas infrações BPM0156151 e 

F430356369 e DETERMINAR sejam os pontos referentes às referidas 

infrações transferidos para o prontuário do condutor infrator RENATO 

BASTOS DA COSTA, portador do CPF nº 740.376.171-53, expedindo-se a 

carteira de habilitação definitiva do requerente, não havendo qualquer 

outro impedimento; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002996-12.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002996-12.2016.8.11.0001 REQUERENTE: HELIO MOREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009). A parte autora aduz, em síntese, que em 

setembro de 2008 foi preterida no direito de concorrer ao posto de 3º 

Sargento, contrariando os princípios da antiguidade e hierarquia. Assim, 
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pleiteia com a presente ação a condenação do Estado de Mato Grosso a 

fim de garantir seu direito de figurar na atual listagem (publicação D.O.E 26 

de abril de 2016) para concorrer a referida graduação a contar de 

setembro de 2008, bem como lhe seja assegurado o direito as promoções 

subsequentes. Compulsando os autos, constata-se que o pedido de 

liminar foi indeferido. O reclamado não compareceu a audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Ademais, no caso concreto, o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação não configura 

ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que não se extrai qualquer 

intuito de oposição maliciosa ao regular trâmite do processo, assim, 

observa-se, pois, que a realidade fática impede a imposição da multa do 

artigo 334, parágrafo 8º, do CPC/2015. Passa-se a decisão. A parte 

autora descreve nos autos que alguns militares na mesma situação que a 

sua ingressaram à época com ação judicial para afastar a suposta 

ilegalidade perpetrada pelo requerido, vindo o STJ em sede de Recurso 

Ordinário (RMS 30988/MT), julgar procedente o pedido dos impetrantes, 

condenando o Poder Público na inserção de seus nomes do Quadro de 

Acesso a Promoção de Terceiro Sargento PMMT em Setembro de 2008. A 

respeito disso, aduz na inicial que: “(...)Com efeito, a não participação de 

todos os militares prejudicados no certame promocional vem a ferir 

princípios basilares das normas da caserna, tais como a hierarquia e a 

antiguidade. Devem, portanto, os demais Militares que se encontravam nas 

mesmas condições na carreira desta gloriosa corporação que os 

impetrantes da referida Ação Constitucional, serem contemplados nos 

mesmos direitos que serão os Impetrantes.”. Sobre a questão defende 

ainda que por se tratar de ação obrigação de fazer e não a promoção por 

ressarcimento em preterição não há ocorrência de prescrição. No entanto, 

a análise de um processo não pode estar baseada no nomen iuris 

apresentado na petição inicial, devendo considerar a natureza jurídica que 

o pedido efetivamente possui. A controvérsia dos autos não esta limitada 

a assegurar a participação da parte reclamante na listagem de promoção 

publicada em 2016, mas sim que tal inclusão seja com efeitos a partir de 

2008, data em que alega ter preenchido os requisitos para concorrer a 

graduação de 3º Sargento. Ora, é consequência jurídica que havendo a 

retroação a mesma repercutirá em retificações em seu posto e em efeitos 

financeiros. Tanto é que a parte autora requer expressamente na inicial 

que na eventualidade de ser promovido de forma retroativa sejam 

consideradas para as promoções subsequentes. Extrai-se, portanto, que 

o objetivo da presente lide é discutir e retificar seu direito a promoção. É 

cediço que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo 

prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Veja-se: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre 

retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que 

esta sujeita à prescrição do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO 

LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO 

QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é 

ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela 

qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, 

previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do 

próprio direito de ação. II. No caso concreto, o autor, militar da 

Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas 

promoções, ao longo da carreira, e defende, em consequência, que teria 

direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser 

reformado, em uma graduação superior. III. Na forma da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de 

promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas 

promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável 

a Súmula 85/STJ" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro 

OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 

1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 

04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental 

improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo 

de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o 

ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, 

nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição 

das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da 

propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, 

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e 

EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, 

DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014 

Em situação sobre retificação do ato de aposentadoria, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE 

ISONOMIA SALARIAL C/C RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTADORIA 

AUTÁRQUICA PARA INCLUSÃO NO QUADRO DE PESSOAL DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL – SERVIDOR SEM VÍNCULO DE 

EFETIVIDADE COM O SERVIÇO PÚBLICO – APOSENTADORIA COM 

FUNDAMENTO NA LEI N. 8.213/91, QUE TRATA DO REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, E ÔNUS PARA O IPEMAT – PRETENDIDA 

RETIFICAÇÃO DO ATO APOSENTATÓRIO COM VISTAS A INCLUSÃO NA 

FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E POSTERIOR 

OBTENÇÃO DE ISONOMIA SALARIAL COM O GRUPO TAF – 

IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO 

– INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) 5. Com essas 

premissas, buscando a parte a retificação do ato que lhe concedeu 

aposentadoria, para que seja alterado o fundamento jurídico ali adotado e 

reconhecido o seu vínculo com o Estado de Mato Grosso, a fim de que 

possa obter isonomia salarial com os servidores do Grupo TAF, e não o 

mero pagamento de prestações que, já tendo sido reconhecidas, vem 

sendo inadimplidas pela Administração Pública, a prescrição aplicável é de 

fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, e não de 

trato sucessivo, disciplinada pelo art. 3º, do mesmo diploma legal, e pelas 

Súmulas 443/STF e 85/STJ. 6. Consoante entendimento sufragado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, o requerimento administrativo não tem o 

condão de suspender ou interromper o prazo prescricional se formulado 

quando já transcorridos mais de cinco anos da data em que a parte tomou 
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ciência do ato impugnado. (Ap 99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no 

DJE 11/08/2014) Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a 

hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará 

na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco 

anos. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em 

que a parte autora alega ter nascido seu direito à promoção, isto é, em 

2008. Por fim, a parte autora não se pode valer do mandamus impetrado 

por seus colegas de categoria, pois estes ao sentirem seu direito violado 

se socorreram do Poder Judiciário, de modo que a decisão tem efeito inter 

partes, não podendo ser estendida aos demais, exceto por ato 

discricionário da própria Administração Pública. Como o diz a velha e 

conhecida expressão “Dormientibus non sucurrit jus - o direito não 

socorre aos que dormem”. Ante o exposto, DECLARA-SE a ocorrência da 

prescrição da pretensão autoral e JULGA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003031-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VITOR CHAB DOMINGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003031-35.2017.8.11.0001 REQUERENTE: VITOR CHAB DOMINGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). VITOR CHAB DOMINGUES ajuíza ação em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, na qual alega ser Delegado de Polícia e, 

atualmente, reside em Pontes em Lacerda, haja vista ser lotado na 

Delegacia daquela cidade, por força da portaria n. 04/2017/DPCI/EXT. 

Afirma, em síntese, que houve a abertura de edital para curso de 

Pós-Graduação “Lato Sensu” de Gestão Pública (60 vagas) e o Presidente 

do SINDEPO requereu o pagamento de diárias aos Delegados de Polícia 

que não residem em Cuiabá que fariam o curso. Contudo, aos 14/09/2016 

sobreveio pronunciamento do Coordenador de Desenvolvimento 

Institucional – PJC/MT, Investigador de Policia Moacir Rodrigues de 

Menezes, restituindo o expediente à Diretoria Geral para apreciação, em 

virtude da vigência do Decreto 675/16, publicado no D.O.E nr. 2.6851, de 

30/08/2016, em que restringe despesas públicas. Alega que, apesar do 

amparo legal que assegura ao Delegado de Policia não residente em 

Cuiabá o direito ao recebimento de diárias no valor total de R$ 8.101,44 

(oito mil e um reais e quarenta e quatro centavos) para comparecimento e 

participação em curso superior de policia, o requerido se nega a cumprir 

preceito legal. A parte reclamada não compareceu a audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. No entanto, considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. A parte 

reclamante alega que no período de 21/11/2016 a 07/12/2017 realizou e 

concluiu o curso de pós-graduação “lato sensu” de Gestão em Segurança 

Pública (Edital nº 001/EG/ACADEPOL/2016), e, que em razão disto possui 

o direito ao recebimento da diferença das diárias no valor de R$ 8.101,44 

(oito mil e um reais e quarenta e quatro centavos). Registra-se que os 

policiais civis inscritos para frequentar Curso de Aperfeiçoamento ou 

Especialização, promovido pela Academia de Polícia Judiciária Civil, com a 

finalidade de adquirir a progressão na carreira, terá direito a diárias, salvo 

quando a instituição policial não fornecer todos os meios necessários, de 

acordo com o que dispõe o artigo 152, Parágrafo Único da Lei 

Complementar 407/2010 - Dispõe sobre a Organização e o Estatuto da 

Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Art. 152 O policial civil inscrito em Curso de Aperfeiçoamento ou 

Especialização, promovido pela Academia de Polícia Judiciária Civil, poderá 

ser colocado à disposição deste órgão, com prejuízo de suas funções, 

enquanto durar o curso. Parágrafo único O policial civil terá direito a 

receber diárias correspondentes à duração do curso, quando realizado 

fora da sede de seu exercício, salvo quando a instituição policial fornecer 

todos os meios. (g.n) Note-se, portanto, que é destinada a compensar 

gastos do policial civil quando realizado curso fora de sua sede e desde 

que a instituição policial não forneça os meios necessários. Diante disso 

necessita-se de comprovação de despesas extraordinárias, e que os 

meios não foram fornecidos pela instituição policial. Ademais, a 

Administração Pública publicou o decreto de n. 675/2016, no D.O.E n. 

2.6851, em 30/08/2016, suspendendo as despesas publicas, visando a 

preservação e conservação do aparato estatal, conforme dispõe em seu 

art. 4, inciso VII que dispõe: Art. 4° Ficam suspensas as despesas 

públicas decorrentes das seguintes atividades: VII - contratação de 

cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de 

capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive instrutoria 

interna, que demandem o pagamento de inscrição, aquisição de passagem 

aérea, nacional e internacional, concessão de diárias e verba de 

deslocamento. Nesse aspecto, em análise do acervo probatorio não se 

constata documento comprobatório de que a realização do curso foi 

imposição da Administração, ou que seria a seu custo e ônus. Ademais, a 

concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração demanda a 

existência de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte reclamante apresentou somente um atestado de regularidade de 

matricula e frequência de parte das aulas, deixando de apresentar 

qualquer comprovação de que este tenha concluído o curso de 

especialização. Acrescente-se ainda, a necessidade de apresentação 

dos gastos dispendidos para auferir a existência de despesas versus 

razoabilidade e proporcionalidade dos valores, o que também não há no 

bojo do processo. Não é possível a dispensa de recursos públicos (ainda 

mais de tamanha monta) sem o controle efetivo, que inclui planejamento, 

autorização por autoridade competente, finalidade pública, e, é claro 

estrito cumprimento da legalidade. Observe-se ainda que existe um 

suposto fato gerador e a pretensão para o recebimento da verba, cuja 

natureza jurídica é indenizatória. A falta de provas é causa de mérito e 

não de extinção sem resolução da ação. Desse modo, a parte reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo Código de 

Processo Civil, determinando-se a improcedência da pretensão. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003086-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JULIANA CARLA BUZETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003086-83.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANA CARLA BUZETI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). JULIANA CARLA BUZETI ajuíza ação em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, na qual alega ser Delegada de Polícia, pleiteia o 
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recebimento das diárias, em decorrência de curso realizado fora de sua 

sede de exercício. Afirma, em síntese, que houve a abertura de edital para 

curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” de Gestão Pública (60 vagas) e o 

Presidente do SINDEPO requereu o pagamento de diárias aos Delegados 

de Polícia que não residem em Cuiabá que fariam o curso. Contudo, aos 

14/09/2016 sobreveio pronunciamento do Coordenador de 

Desenvolvimento Institucional – PJC/MT, Investigador de Policia Moacir 

Rodrigues de Menezes, restituindo o expediente à Diretoria Geral para 

apreciação, em virtude da vigência do Decreto 675/16, publicado no D.O.E 

nr. 2.6851, de 30/08/2016, em que restringe despesas públicas. Alega 

que, apesar do amparo legal que assegura ao Delegado de Policia não 

residente em Cuiabá o direito ao recebimento de diárias no valor total de 

R$ 8.101,44 (oito mil e um reais e quarenta e quatro centavos) para 

comparecimento e participação em curso superior de policia, o requerido 

se nega a cumprir preceito legal. A parte reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. No entanto, 

considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. A parte reclamante alega que no período de 21/11/2016 a 

07/12/2017 realizou e concluiu o curso de pós-graduação “lato sensu” de 

Gestão em Segurança Pública (Edital nº 001/EG/ACADEPOL/2016), e, que 

em razão disto possui o direito ao recebimento da diferença das diárias no 

valor de R$ 8.101,44 (oito mil e um reais e quarenta e quatro centavos). 

Registra-se que os policiais civis inscritos para frequentar Curso de 

Aperfeiçoamento ou Especialização, promovido pela Academia de Polícia 

Judiciária Civil, com a finalidade de adquirir a progressão na carreira, terá 

direito a diárias, salvo quando a instituição policial não fornecer todos os 

meios necessários, de acordo com o que dispõe o artigo 152, Parágrafo 

Único da Lei Complementar 407/2010 - Dispõe sobre a Organização e o 

Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras 

providências. Art. 152 O policial civil inscrito em Curso de 

Aperfeiçoamento ou Especialização, promovido pela Academia de Polícia 

Judiciária Civil, poderá ser colocado à disposição deste órgão, com 

prejuízo de suas funções, enquanto durar o curso. Parágrafo único O 

policial civil terá direito a receber diárias correspondentes à duração do 

curso, quando realizado fora da sede de seu exercício, salvo quando a 

instituição policial fornecer todos os meios. (g.n) Note-se, portanto, que é 

destinada a compensar gastos do policial civil quando realizado curso fora 

de sua sede e desde que a instituição policial não forneça os meios 

necessários. Diante disso necessita-se de comprovação de despesas 

extraordinárias, e que os meios não foram fornecidos pela instituição 

policial. Ademais, a Administração Pública publicou o decreto de n. 

675/2016, no D.O.E n. 2.6851, em 30/08/2016, suspendendo as despesas 

publicas, visando a preservação e conservação do aparato estatal, 

conforme dispõe em seu art. 4, inciso VII que dispõe: Art. 4° Ficam 

suspensas as despesas públicas decorrentes das seguintes atividades: 

VII - contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras 

formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive 

instrutoria interna, que demandem o pagamento de inscrição, aquisição de 

passagem aérea, nacional e internacional, concessão de diárias e verba 

de deslocamento. Verifica-se que em 14/09/2016 o requerente tomou 

ciência do pronunciamento do Coordenador de Desenvolvimento 

Institucional – PJC-MT que em virtude da existência do Decreto 675/16, 

D.O.E. n°2.6851 de 30/08/2016, haveria a restrição de despesas públicas, 

conquanto as concessões de diárias e verbas de deslocamento. Em 

análise do acervo probatório não se constata documento comprobatório 

de que a realização do curso foi imposição da Administração, ou que seria 

a seu custo e ônus. Não é possível a dispensa de recursos públicos 

(ainda mais de tamanha monta) sem o controle efetivo, que inclui 

planejamento, autorização por autoridade competente, finalidade pública, 

e, é claro estrito cumprimento da legalidade. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante apresentou somente um atestado de 

regularidade de matricula e frequência de parte das aulas, deixando de 

apresentar qualquer comprovação de que este tenha concluído o curso de 

especialização. Acrescente-se ainda, a necessidade de apresentação 

dos gastos dispendidos para auferir a existência de despesas versus 

razoabilidade e proporcionalidade dos valores, o que também não há no 

bojo do processo. Ademais, a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração demanda a existência de prévia dotação 

orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Observe-se ainda que existe um suposto fato gerador e a pretensão para 

o recebimento da verba, cuja natureza jurídica é indenizatória. A falta de 

provas é causa de mérito e não de extinção sem resolução da ação. 

Desse modo, a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, determinando-se a 

improcedência da pretensão. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002777-62.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLINSMAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MICHAEL GOMES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002777-62.2017.8.11.0001 REQUERENTE: KLINSMAN ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

passando-se ao julgamento antecipado da lide, haja vista a 

desnecessidade de dilação probatória, em consonância com o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Cuida-se de pedido de anulação 

de ato administrativo que reprovou a parte autora na fase de investigação 

social do concurso público para o provimento do cargo de Soldado da 

Polícia Militar (5º Fase), a fim de que seja incluído na lista para o Curso de 

Formação. A liminar foi indeferida. Considerando a indisponibilidade do 

interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. I - DA LEGITIMIDADE PASSIVA O Estado de Mato Grosso e a 

FUNCAB são partes legitimas para figurar no polo passivo da ação. Isto 

porque, o fato de o Estado ter delegado a execução do certame a 

FUNCAB, não o exime da responsabilidade em relação ao concurso 

público, haja vista que a Fundação é mera executora do concurso público, 

e não atua em nome próprio, mas por delegação. Os mesmos argumentos 

são utilizados quanto à legitimidade da FUNCAB, porquanto na qualidade 

de executora do concurso constate-se também sua responsabilidade. II – 

DO MÉRITO Segundo os documentos acostados aos autos, a reprovação 

da parte autora correspondente a 5º Fase do Concurso - investigação 

social - se deu sob a seguinte fundamentação: “não portador de conduta 

irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”. A 

parte autora alega na inicial que “Solicitado esclarecimentos a respeito do 

exame, obteve a justificativa de que se trata do Termo Circunstanciado de 

Ocorrência nº 00766-69.2013.811.0049 (documento anexo), em trâmite no 

Juizado Especial Criminal da Comarca de Vila Rica-MT, havendo manifesta 

violação ao direito constitucional da presunção de inocência, sobretudo 

diante da inocorrência de transação penal ou do prosseguimento da 

referida representação para denúncia criminal.” É cediço que o Edital é a 

lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto o 

candidato durante a realização do concurso público. Assim, a apreciação 

pelo Judiciário deve estar afeta aos critérios da legalidade. O Edital de 

Abertura nº 002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de Novembro de 2013, que 

regula o Concurso Público em questão, traz o seguinte: (...) 12.1. A Quinta 

Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente 

eliminatório, será realizada somente com os candidatos não eliminados na 

Quarta Fase: Exame Médico-Ondontológico. (...) 12.2. A Investigação 

Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade 
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moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado 

RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. (...) 12.4. Caso seja constatada 

e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do 

candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize 

com a condição de militar estadual, será declarada a NÃO 

RECOMENDAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo 

sua eliminação do concurso. 12.5. O candidato NÃO RECOMENDADO na 

Investigação Social será eliminado do concurso público. (grifei) Denota-se, 

portanto, que a exclusão do concurso público se deu pela existência de 

ocorrências criminais em que o candidato figura como réu. Aliás, o próprio 

Edital prevê a eliminação do candidato que, pela existência de qualquer 

fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou 

criminais, que o incompatibilize com a condição de militar estadual. Neste 

sentido, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de 

inocência, porque não se ingressou no mérito das informações ocultadas. 

E como já ressaltado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “ao Policial 

Militar não basta ser correto: tem que parecer correto, e é justamente 

nesse sentido que a investigação social realizada durante o Concurso 

Público visa averiguar à sociedade que o agente público que atuará na 

repressão do crime não tenha, com ele, qualquer tipo de envolvimento.”. 

(Ap 29436/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 08/10/2014) 

Vê-se, portanto, que as regras do certame são claras e os critérios 

objetivos, não podendo o Poder Judiciário substituir a banca examinadora 

do concurso público para tornar “recomendado” o candidato quando o 

procedimento foi realizado dentro do estrito cumprimento do Edital. Desse 

modo, o contexto fático e acervo probatório dos autos comprovam a 

validade do procedimento, e, de consequência, não subsiste violação legal 

para se modificar as conclusões da banca examinadora, inclusive porque 

há limites para a intromissão judicial no resultado da avaliação. Diante do 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de anulação da decisão que 

reprovou a parte autora na fase de investigação social do Concurso 

Público de Soldado da Polícia Militar, e, de consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Cuiabá-MT, data registada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503457-75.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

OSMARIO CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503457-75.2015.8.11.0001 REQUERENTE: OSMARIO CICERO DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 4.277,87 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e 

oitenta e sete centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no Id. 

8841574. Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso e 

requereu a redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o 

montante que entende correto (Id. 9458631). Passa-se à decisão. Razão 

está com o embargante, face ao erro nos cálculos apresentados pelo 

exequente, que utilizou índice de correção monetária diverso, ocasionando 

a discrepância entre os valores. Ante o exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública, e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 3.102,03 (três mil,cento e dois reais e três 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeçam-se os correspondentes ofícios requisitórios. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501958-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES (ADVOGADO(A))

MARCILIO GUEDES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501958-56.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCILIO GUEDES DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, POLIANA 

MIKEJEVS CALCA LORGA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença, objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.277,87 

(quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no Id. 8841574. Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu a 

redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (Id. 9458631). Passa-se à decisão. Razão está com o 

embargante, face ao erro nos cálculos apresentados pelo exequente, que 

utilizou índice de correção monetária diverso, ocasionando a discrepância 

entre os valores. Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública, e HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 3.102,03 (três mil,cento e dois reais e três centavos). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeçam-se os correspondentes ofícios requisitórios. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000018-91.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GUSTAVO POSSENTI 

MINIKOWSKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação de 

cobrança proposta por servidor militar, cujo teor postula a diferença do 

valor devido pela ajuda de custo em decorrência de transferência de 

sede, com ônus, da cidade de Várzea Grande para o município de Vila 

Rica, por determinação do Comandante Geral, nos termos do artigo 130, 

da Lei Complementar nº 555/2014, consoante se infere do Boletim Geral 

Eletrônico da PMMT n°. 1722 de 09/05/2017 (documento em anexo), 

mormente a Portaria 2788. Citado, a parte requerida não compareceu a 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 
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de aplicar os efeitos da revelia. - DO MÉRITO A parte autora noticia que na 

data de 04/04/2017, por determinação do Comandante Geral, foi 

transferido com ônus de Várzea Grande para o município de Vila Rica, 

sendo lhe pago a denominada “ajuda de custo”. Assevera, entretanto, que 

o valor foi incorreto ao desconsiderar o seu posto, fazendo jus ao 

pagamento da diferença na quantia de R$ 2.908,98 (dois mil novecentos e 

oito reais e noventa e oito centavos), acrescida de juros e correção. A 

referida verba é tratada no Estatuto dos Militares disciplinado pela Lei 

Complementar 555, de 29 de dezembro 2014, nos seguintes termos: Art. 

130 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação 

do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, 

passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias. Art. 131 A 

ajuda de custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do 

militar. Art. 132 Não terá direito à ajuda de custo o militar estadual: I - 

movimentado por interesse próprio; II - movimentado da sede em que serve 

para outra, cujo percurso for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros, 

exceto se forem comprovadas a necessidade e a efetiva mudança. Art. 

133 Restituirá a ajuda de custo o militar estadual que a tenha recebido nas 

formas e circunstâncias abaixo: I - integralmente, de uma só vez, quando 

deixar de seguir destino. II - pela metade do valor recebido, quando até 06 

(seis) meses após ter seguido para nova unidade: a) for a pedido, 

exonerado do cargo; b) regressar a pedido. Art. 134 A ajuda de custo não 

será restituída pelo militar estadual ou seus beneficiários quando: I - após 

ter seguido destino, for mandado regressar; II - ocorrer o falecimento do 

militar estadual, quando já se encontrar no destino. Note-se, portanto, que 

a natureza jurídica da verba é indenizatória, vinculando o seu recebimento 

a prova de que o deslocamento se deu por determinação da 

Administração e em razão de seu serviço. Nos id’s. nº 11299193 e 

11299176, a parte autora apresenta seu holerite em que consta o 

pagamento da ajuda de custo, bem como a Portaria que determinou sua 

transferência com ônus. Em conjunto a isto, o aludido pagamento confirma 

o preenchimento do fato gerador da ajuda de custo, cingindo-se a 

controvérsia apenas em relação ao quantum. Nesse aspecto, diante do 

valor repassado a parte autora infere-se que foi utilizada o disposto na LC 

231/2005, revogada pela LC 555/2014 (atual Estatuto), porquanto na outra 

legislação previa-se que o pagamento seria limitando a dez vezes o valor 

da menor remuneração do Estado, isto é, 1 (um) salário mínimo, resultando 

a quantia que fora efetivamente paga. Deste modo, vê-se que ao realizar o 

pagamento houve um equívoco no momento de apurar a quantia, 

aplicando-se disposição legal revogada, competindo assim o pagamento 

da diferença, por decorrência da regra legal. Se o requerido entendeu por 

bem editar lei com estes critérios, direitos e designar o servidor para o 

exercício das funções em outra sede presume-se que o fez dentro de 

uma análise orçamentária, necessidade e observando os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. É notório que o pagamento menor se 

deu em razão de entendimento equivocado da Secretaria de Estado e 

Gestão. Assim, tendo o art. 131, da LC 555/2014, alterado o valor da ajuda 

de custo, a procedência é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor da parte 

autora o valor de R$ 2.908,98 (dois mil novecentos e oito reais e noventa e 

oito centavos), correspondente a diferença da verba “ajuda de custo” pela 

transferência de GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI de Várzea Grande 

para o município de Vila Rica, em 09/05/2017 (Portaria nº 

2788/BGM-1722/2017), acrescido de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, a partir da citação, e, de correção monetária 

pelo IPCA-E[1], da data do pagamento parcial, nos termos dos art. 38 e 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e art. 487, inciso I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] STF. ADI nº 4357, DJ 15/04/15 (...) conferir eficácia 

prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos 

da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da 

presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os 

precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida 

a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

(ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos 

quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (...).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003063-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SERGIO RIBEIRO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003063-40.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO RIBEIRO ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). SERGIO RIBEIRO ARAÚJO ajuíza ação em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, na qual alega ser Delegado de Polícia e pleiteia o 

recebimento das diárias, em decorrência de curso de pós-graduação 

realizado fora de sua sede de exercício, no período de 21/11/2016 a 

07/12/2017. Afirma, em síntese, que houve a abertura de edital para curso 

de Pós-Graduação “Lato Sensu” de Gestão Pública (60 vagas) e o 

Presidente do SINDEPO requereu o pagamento de diárias aos Delegados 

de Polícia que não residem em Cuiabá que fariam o curso. Contudo, aos 

14/09/2016 sobreveio pronunciamento do Coordenador de 

Desenvolvimento Institucional – PJC/MT, Investigador de Policia Moacir 

Rodrigues de Menezes, restituindo o expediente à Diretoria Geral para 

apreciação, em virtude da vigência do Decreto 675/16, publicado no D.O.E 

nr. 2.6851, de 30/08/2016, em que restringe despesas públicas. Alega 

que, apesar do amparo legal que assegura ao Delegado de Policia não 

residente em Cuiabá o direito ao recebimento de diárias no valor total de 

R$ 8.101,44 (oito mil e um reais e quarenta e quatro centavos) para 

comparecimento e participação em curso superior de policia, o requerido 

se nega a cumprir preceito legal. A parte reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. No entanto, 

considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. A parte reclamante alega que no período de 21/11/2016 a 

07/12/2017 realizou e concluiu o curso de pós-graduação “lato sensu” de 

Gestão em Segurança Pública (Edital nº 001/EG/ACADEPOL/2016), e, que 

em razão disto possui o direito ao recebimento da diferença das diárias no 

valor de R$ 8.101,44 (oito mil e um reais e quarenta e quatro centavos). 

Registra-se que os policiais civis inscritos para frequentar Curso de 

Aperfeiçoamento ou Especialização, promovido pela Academia de Polícia 

Judiciária Civil, terá direito a diárias, salvo quando a instituição policial não 

fornecer todos os meios necessários, de acordo com o que dispõe o 

artigo 152, Parágrafo Único da Lei Complementar 407/2010 - Dispõe sobre 

a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso e dá outras providências. Art. 152 O policial civil inscrito em Curso 

de Aperfeiçoamento ou Especialização, promovido pela Academia de 

Polícia Judiciária Civil, poderá ser colocado à disposição deste órgão, com 

prejuízo de suas funções, enquanto durar o curso. Parágrafo único O 

policial civil terá direito a receber diárias correspondentes à duração do 

curso, quando realizado fora da sede de seu exercício, salvo quando a 

instituição policial fornecer todos os meios. (g.n) Note-se, portanto, que é 

destinada a compensar gastos do policial civil quando realizado curso fora 

de sua sede e desde que a instituição policial não forneça os meios 

necessários. Diante disso necessita-se de comprovação de despesas 

extraordinárias, e que os meios não foram fornecidos pela instituição 

policial. Ademais, a Administração Pública publicou o decreto de n. 

675/2016, no D.O.E n. 2.6851, em 30/08/2016, suspendendo as despesas 

publicas, visando a preservação e conservação do aparato estatal, 

conforme dispõe em seu art. 4, inciso VII que dispõe: Art. 4° Ficam 

suspensas as despesas públicas decorrentes das seguintes atividades: 

VII - contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras 

formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive 
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instrutoria interna, que demandem o pagamento de inscrição, aquisição de 

passagem aérea, nacional e internacional, concessão de diárias e verba 

de deslocamento.(g.n) Verifica-se que em 14/09/2016 o requerente tomou 

ciência do pronunciamento do Coordenador de Desenvolvimento 

Institucional – PJC-MT que em virtude da existência do Decreto 675/16, 

D.O.E. n°2.6851 de 30/08/2016, haveria a restrição de despesas públicas, 

conquanto as concessões de diárias e verbas de deslocamento. Em 

análise do acervo probatório não se constata documento comprobatório 

de que a realização do curso foi imposição da Administração, ou que seria 

a seu custo e ônus. Não é possível a dispensa de recursos públicos 

(ainda mais de tamanha monta) sem o controle efetivo, que inclui 

planejamento, autorização por autoridade competente, finalidade pública, 

e, é claro estrito cumprimento da legalidade. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante apresentou somente um atestado de 

regularidade de matricula e frequência de parte das aulas, deixando de 

apresentar qualquer comprovação (cópia de certificado, diploma ou 

atestado) de que este tenha efetivamente frequentado e/ou concluído o 

curso de especialização. Acrescente-se ainda, a necessidade de 

apresentação dos gastos dispendidos para auferir a existência de 

despesas versus razoabilidade e proporcionalidade dos valores, o que 

também não há no bojo do processo. Ademais, a concessão de qualquer 

vantagem ou aumento de remuneração demanda a existência de prévia 

dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Observe-se ainda que existe um suposto fato gerador e a 

pretensão para o recebimento da verba, cuja natureza jurídica é 

indenizatória. A falta de provas é causa de mérito e não de extinção sem 

resolução da ação. Desse modo, a parte reclamante não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, 

determinando-se a improcedência da pretensão. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003081-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DIAS LEAO (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003081-61.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS AURELIO DIAS LEAO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). MARCOS AURÉLIO DIAS LEÃO ajuíza ação em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, na qual alega ser Delegado de Polícia e pleiteia o 

recebimento das diárias, em decorrência de curso de pós-graduação 

realizado fora de sua sede de exercício, no período de 21/11/2016 a 

07/12/2017. Afirma, em síntese, que houve a abertura de edital para curso 

de Pós-Graduação “Lato Sensu” de Gestão Pública (60 vagas) e o 

Presidente do SINDEPO requereu o pagamento de diárias aos Delegados 

de Polícia que não residem em Cuiabá que fariam o curso. Contudo, aos 

14/09/2016 sobreveio pronunciamento do Coordenador de 

Desenvolvimento Institucional – PJC/MT, Investigador de Policia Moacir 

Rodrigues de Menezes, restituindo o expediente à Diretoria Geral para 

apreciação, em virtude da vigência do Decreto 675/16, publicado no D.O.E 

nr. 2.6851, de 30/08/2016, em que restringe despesas públicas. Alega 

que, apesar do amparo legal que assegura ao Delegado de Policia não 

residente em Cuiabá o direito ao recebimento de diárias no valor total de 

R$ 8.101,44 (oito mil e um reais e quarenta e quatro centavos) para 

comparecimento e participação em curso superior de policia, o requerido 

se nega a cumprir preceito legal. A parte reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. No entanto, 

considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. A parte reclamante alega que no período de 21/11/2016 a 

07/12/2017 realizou e concluiu o curso de pós-graduação “lato sensu” de 

Gestão em Segurança Pública (Edital nº 001/EG/ACADEPOL/2016), e, que 

em razão disto possui o direito ao recebimento da diferença das diárias no 

valor de R$ 8.101,44 (oito mil e um reais e quarenta e quatro centavos). 

Registra-se que os policiais civis inscritos para frequentar Curso de 

Aperfeiçoamento ou Especialização, promovido pela Academia de Polícia 

Judiciária Civil, terá direito a diárias, salvo quando a instituição policial não 

fornecer todos os meios necessários, de acordo com o que dispõe o 

artigo 152, Parágrafo Único da Lei Complementar 407/2010 - Dispõe sobre 

a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso e dá outras providências. Art. 152 O policial civil inscrito em Curso 

de Aperfeiçoamento ou Especialização, promovido pela Academia de 

Polícia Judiciária Civil, poderá ser colocado à disposição deste órgão, com 

prejuízo de suas funções, enquanto durar o curso. Parágrafo único O 

policial civil terá direito a receber diárias correspondentes à duração do 

curso, quando realizado fora da sede de seu exercício, salvo quando a 

instituição policial fornecer todos os meios. (g.n) Note-se, portanto, que é 

destinada a compensar gastos do policial civil quando realizado curso fora 

de sua sede e desde que a instituição policial não forneça os meios 

necessários. Diante disso necessita-se de comprovação de despesas 

extraordinárias, e que os meios não foram fornecidos pela instituição 

policial. Ademais, a Administração Pública publicou o decreto de n. 

675/2016, no D.O.E n. 2.6851, em 30/08/2016, suspendendo as despesas 

publicas, visando a preservação e conservação do aparato estatal, 

conforme dispõe em seu art. 4, inciso VII que dispõe: Art. 4° Ficam 

suspensas as despesas públicas decorrentes das seguintes atividades: 

VII - contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras 

formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive 

instrutoria interna, que demandem o pagamento de inscrição, aquisição de 

passagem aérea, nacional e internacional, concessão de diárias e verba 

de deslocamento.(g.n) Verifica-se que em 14/09/2016 o requerente tomou 

ciência do pronunciamento do Coordenador de Desenvolvimento 

Institucional – PJC-MT que em virtude da existência do Decreto 675/16, 

D.O.E. n°2.6851 de 30/08/2016, haveria a restrição de despesas públicas, 

conquanto as concessões de diárias e verbas de deslocamento. Em 

análise do acervo probatório não se constata documento comprobatório 

de que a realização do curso foi imposição da Administração, ou que seria 

a seu custo e ônus. Não é possível a dispensa de recursos públicos 

(ainda mais de tamanha monta) sem o controle efetivo, que inclui 

planejamento, autorização por autoridade competente, finalidade pública, 

e, é claro estrito cumprimento da legalidade. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante apresentou somente um atestado de 

regularidade de matricula e frequência de parte das aulas, deixando de 

apresentar qualquer comprovação (cópia de certificado, diploma ou 

atestado) de que este tenha efetivamente frequentado e/ou concluído o 

curso de especialização. Acrescente-se ainda, a necessidade de 

apresentação dos gastos dispendidos para auferir a existência de 

despesas versus razoabilidade e proporcionalidade dos valores, o que 

também não há no bojo do processo. Ademais, a concessão de qualquer 

vantagem ou aumento de remuneração demanda a existência de prévia 

dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Observe-se ainda que existe um suposto fato gerador e a 

pretensão para o recebimento da verba, cuja natureza jurídica é 

indenizatória. A falta de provas é causa de mérito e não de extinção sem 

resolução da ação. Desse modo, a parte reclamante não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, 

determinando-se a improcedência da pretensão. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 
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Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003356-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JEAN KLEBBER BRITTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003356-10.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JEAN KLEBBER BRITTO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se 

o relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). JEAN KLEBBER BRITTO DA SILVA interpôs ação de 

cobrança contra o Estado de Mato Grosso, almejando a diferença da 

verba indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 

8.754,98 (oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos). Citada, a parte reclamada apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. Considerando a indisponibilidade 

do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os 

efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. Alega a parte reclamante que é 

Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e faz jus a diferença de 

auxílio fardamento em razão de sua promoção ao Posto de Major em 

11/04/2014, e almeja atualização desde a data da referida promoção. 

Informa que a parte reclamada realizou o pagamento administrativo do 

auxílio fardamento no valor de R$ 7.807,68 (sete mil oitocentos e sete 

reais e sessenta e oito centavos) conforme id. 11077786 - Pág. 1, porém 

há de registrar que a Lei Complementar nº 433/2011 (revogada, a partir de 

01/10/2014, pela LC 541/14), a qual fixa o subsídio dos Oficiais e Praças 

da PMMT e do Corpo de Bombeiros Militar, o que permite conferir a verba 

pleiteada com base no menor subsídio do posto ou da graduação, sendo 

considerado o valor atribuído no mês da promoção do servidor militar. A 

Lei Complementar 231/2005 (revogada pela LC 555/2014, com ressalva 

quanto aos dispositivos que tratam da etapa fardamento, que permanecem 

em vigor até 1º de janeiro de 2016) dispõe sobre o auxílio fardamento no 

art. 79 e seguintes: “Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando 

promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme. § 

1º O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de 

adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 

04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.(...)” (destaquei) A Lei 

Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A no Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso. E a regulamentação do disposto no citado artigo, 

foi através do Decreto Estadual nº 8.178/2006, que determinou o 

fornecimento do fardamento pelo Estado, cabendo a indenização 

substitutiva. Nesse sentido já reconheceu a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “O servidor militar faz jus à indenização referente 

ao auxílio para aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei 

Complementar nº 231/2005, posto que a partir da edição da Lei 

Complementar nº 244/2006 a aquisição do fardamento passou a ser de 

responsabilidade da própria instituição da PM.” (Ap, 109353/2013, 

DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2014, Data da publicação no DJE 17/12/2014). Após 

houve a publicação da Lei Complementar nº 555, de 29/12/2014, 

consolidada até a publicação da parte vetada, após mantida pela 

Assembleia Legislativa, publicada no DOE de 08/07/15, a qual revogou a 

L.C. 231/05, e suas alterações posteriores, bem como disposições da LC 

26/93, que dispõe sobre o Novo Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso. Seção XXI - Do Fardamento Art. 128 Fardamento é a 

denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da 

ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, 

sendo devida anualmente. § 1º Anualmente o Estado fará a entrega de um 

conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e 

uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e 

insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do 

Regulamento de Insígnias da instituição. § 2º Comporá ainda o fardamento 

uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme 

disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) 

anos ao militar estadual. Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda 

fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de 

sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas 

com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação 

prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo 

único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial 

de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento. (Redação vetada pelo 

Governador, mantida pela Assembleia Legislativa - D.O. 08.07.15. 

Promulgado). negritei Na espécie, restou incontroverso que não houve o 

fornecimento da farda pela corporação, pois a parte reclamada realizou o 

pagamento da indenização, contudo, em valor inferior, sem observar que 

no caso dos Oficiais PMMT a indenização deve corresponder ao menor 

subsídio do seu posto ou graduação. É ilegal a concessão da indenização 

ao servidor público sem a observância dos limites fixados na lei 

instituidora. Devida, portanto, a reparação pelo dano material 

correspondente à alegada diferença. Este juízo, em outras oportunidades, 

deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, 

alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. 

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

descritos na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar para parte 

reclamante, a importância de R$ 5.747,33 (cinco mil, setecentos e 

quarenta e sete reais e trinta e três centavos), referente a diferença do 

auxilio fardamento, acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação e correção 

monetária desde o mês seguinte a promoção (ou seja, maio/2014 - id. 

11077786 - Pág. 1) até 25/03/2015 com base na TR, e após pelo IPCA-E 

(ADI 4425 - STF), nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 

27 da Lei 12153/09, e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

PEDRO CORREA FRANCO (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003352-70.2017.8.11.0001 REQUERENTE: GENILSON ANTONIO SECCHI 

DE AVILA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). GENILSON ANTONIO 

SECCHI DE AVILA postula a condenação do Estado de Mato Grosso ao 

pagamento da diferença do valor do auxílio fardamento em razão de sua 

promoção ao posto Coronel PM, pago a menor, e a declaração de não 

incidência do imposto de renda. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. Alega a parte reclamante que é do Oficial da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso e faz jus a diferença de auxílio fardamento em 

razão de sua promoção ao Posto de Coronel em 25/12/2012, e almeja o 

menor subsidio do posto no mês de maio de 2012. Informa que a parte 

reclamada realizou o pagamento administrativo do auxílio fardamento no 
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valor de R$ 7.097,89 (sete mil e noventa e sete reais e oitenta e nove 

centavos) conforme id. 11072845 - Pág. 1, porém há de registrar que a Lei 

Complementar nº 433/2011 (revogada, a partir de 01/10/2014, pela LC 

541/14), a qual fixa o subsídio dos Oficiais e Praças da PMMT e do Corpo 

de Bombeiros Militar, o que permite conferir a verba pleiteada com base no 

menor subsídio do posto ou da graduação, sendo considerado o valor 

atribuído no mês da promoção do servidor militar. A Lei Complementar 

231/2005 (revogada pela LC 555/2014, com ressalva quanto aos 

dispositivos que tratam da etapa fardamento, que permanecem em vigor 

até 1º de janeiro de 2016) dispõe sobre o auxílio fardamento no art. 79 e 

seguintes: “Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio 

previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para 

reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no 

mesmo posto ou graduação.(...)” (destaquei) A Lei Complementar nº 

244/2006 inseriu o art. 80-A no Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso. E a regulamentação do disposto no citado artigo, foi através do 

Decreto Estadual nº 8.178/2006, que determinou o fornecimento do 

fardamento pelo Estado, cabendo a indenização substitutiva. Nesse 

sentido já reconheceu a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “O servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio para 

aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 231/2005, 

posto que a partir da edição da Lei Complementar nº 244/2006 a aquisição 

do fardamento passou a ser de responsabilidade da própria instituição da 

PM.” (Ap, 109353/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/12/2014, Data da publicação no 

DJE 17/12/2014). Após houve a publicação da Lei Complementar nº 555, 

de 29/12/2014, consolidada até a publicação da parte vetada, após 

mantida pela Assembleia Legislativa, publicada no DOE de 08/07/15, a qual 

revogou a L.C. 231/05, e suas alterações posteriores, bem como 

disposições da LC 26/93, que dispõe sobre o Novo Estatuto dos Militares 

do Estado de Mato Grosso. Seção XXI - Do Fardamento Art. 128 

Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o 

militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas 

funções regulamentares, sendo devida anualmente. § 1º Anualmente o 

Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas 

para o serviço operacional e uma farda de representação informal, 

acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do 

Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição. § 

2º Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, 

quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que 

deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual. Art. 129 

O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, 

mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de 

fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo 

anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da 

inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus 

a uma ajuda fardamento. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela 

Assembleia Legislativa - D.O. 08.07.15. Promulgado). negritei Na espécie, 

restou incontroverso que não houve o fornecimento da farda pela 

corporação, pois a parte reclamada realizou o pagamento da indenização, 

contudo, em valor inferior, sem observar que no caso dos Oficiais PMMT a 

indenização deve corresponder ao menor subsídio do seu posto ou 

graduação. É ilegal a concessão da indenização ao servidor público sem a 

observância dos limites fixados na lei instituidora. Devida, portanto, a 

reparação pelo dano material correspondente à alegada diferença. Quanto 

ao imposto de renda, o pagamento do auxílio decorre de uma substituição 

ao não fornecimento da farda, caracterizando a sua natureza 

indenizatória. Por essa ótica, não se amolda à hipótese de incidência 

tributária do imposto de renda consistente na obtenção de acréscimo 

patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou 

jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, ora fato gerador 

insculpido no art. 43, do CTN. Este juízo, em outras oportunidades, 

deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, 

alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. 

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

descritos na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar para parte 

reclamante, a importância de R$ 10.499,02 (dez mil quatrocentos e 

noventa e nove reais e dois centavos), referente à diferença do auxilio 

fardamento, acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação e correção monetária desde 

o mês seguinte a sua promoção (ou seja, janeiro/2013 - id. 11072833 - 

Pág. 1) até 25/03/2015 com base na TR, e após pelo IPCA-E (ADI 4425 - 

STF), nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09, afastando-se a incidência de imposto de renda decorrente da 

natureza indenizatória, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003326-72.2017.8.11.0001 REQUERENTE: HERBE RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). A parte autora postula a condenação do Estado de 

Mato Grosso ao pagamento da diferença do valor do auxílio fardamento 

em razão de sua promoção ao posto de Aspirante a Oficial PM, pago a 

menor, e a declaração de não incidência do imposto de renda. O requerido 

não compareceu à audiência de conciliação, porém apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se a 

decisão. A parte requerente assevera que foi promovido ao posto de 

Aspirante a Oficial BM, mediante Portaria n°. 340/QCG/DGP/DGP, publicado 

no Diário Oficial do Estado nº 26177, página 39, de 23 de novembro de 

2013, no entanto, o pagamento administrativo do auxílio fardamento 

ocorreu em discordância com o que preceitua a lei, pois deveria receber 

com base no menor subsídio do seu posto que equivale a R$ 5.686,66 

(cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) 

[1], no entanto recebeu o montante de R$ R$ 4.437,71 (Quatro Mil e 

Quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um Centavos), consoante 

folha de pagamento (id. 11035223 - Pág.1). A Lei Complementar 231/2005 

instituiu o Estatuto dos Militares, anteriormente regido pela Lei 26/1996, que 

dispõe sobre o auxílio fardamento dos Aluno-a-Oficial, cabos, soldados e 

Aspirante a Oficial, no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. (destaquei) Após 

houve a publicação da Lei Complementar nº 555, de 29/12/2014, 

consolidada até a publicação da parte vetada, após mantida pela 

Assembleia Legislativa, publicada no DOE de 08/07/15, a qual revogou a 

L.C. 231/05, e suas alterações posteriores, bem como disposições da LC 

26/93, que dispõe sobre o Novo Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso. Seção XXI - Do Fardamento Art. 128 Fardamento é a 

denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da 

ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, 
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sendo devida anualmente. § 1º Anualmente o Estado fará a entrega de um 

conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e 

uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e 

insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do 

Regulamento de Insígnias da instituição. § 2º Comporá ainda o fardamento 

uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme 

disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) 

anos ao militar estadual. Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda 

fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de 

sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas 

com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação 

prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo 

único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial 

de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento. (Redação vetada pelo 

Governador, mantida pela Assembleia Legislativa - D.O. 08.07.15. 

Promulgado). negritei A Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A 

no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso. E a regulamentação 

do disposto no citado artigo, foi através do Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que determinou o fornecimento do fardamento pelo Estado, 

cabendo a indenização substitutiva. Nesse sentido já reconheceu a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “O servidor militar 

faz jus à indenização referente ao auxílio para aquisição de uniforme 

enquanto vigente a Lei Complementar nº 231/2005, posto que a partir da 

edição da Lei Complementar nº 244/2006 a aquisição do fardamento 

passou a ser de responsabilidade da própria instituição da PM.” (Ap, 

109353/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 02/12/2014, Data da publicação no DJE 17/12/2014). 

Na espécie, restou incontroverso que não houve o fornecimento da farda 

pela corporação, pois a parte reclamada realizou o pagamento da 

indenização, contudo, em valor inferior, sem observar que no caso dos 

Aspirante a Oficial a indenização deve corresponder ao menor subsídio do 

seu posto ou graduação, visto que foi promovido com a vigência da Lei 

Complementar 231/2005. É ilegal a concessão da indenização ao servidor 

público sem a observância dos limites fixados na lei instituidora. Devida, 

portanto, a reparação pelo dano material correspondente à alegada 

diferença. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa 

matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que 

se consolidou na Turma Recursal Única. Veja-se: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM FATOS NÃO DISCUTIDOS NA LIDE - 

NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA JULGAMENTO DA LIDE - 

PLEITO DA DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO 

- OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR 

CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO - PAGAMENTO 

EFETUADO QUE CORRESPONDE AO SUBSÍDIO DO MENOR POSTO DA 

CARREIRA - INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO 

PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 

8.178/2006 - PAGAMENTO DO AUXÍLIO - FATO INCONTROVERSO 

DIFERENÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

fundamentação da sentença recorrida não se refere aos fatos descritos, 

pois informa fatos diversos e não analisa os argumentos de defesa. 2. 

Violação ao princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do 

CPC. Sentença desconstituída. 3. Constatando que os autos se encontram 

em condições de imediato julgamento, deve ser julgado o mérito da lide, 

nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. 

Conforme se extrai da inicial, a parte recorrente questiona o valor recebido 

a título de auxílio fardamento após sua promoção ao posto de Major da 

Polícia Militar de Mato Grosso, aduzindo que o valor deve corresponder ao 

menor subsídio de seu posto e não da carreira. 5. Dispõe o art. 79 da Lei 

Complementar Estadual n.º 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e 

sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de mennor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”. 

6. O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o 

grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, 

sendo expedida a respectiva Carta Patente”. 7. Desse modo, faz jus a 

parte recorrente à diferença entre o valor pago (subsídio de 2º Tenente) e 

o valor efetivamente devido (subsídio de Major). 8. Recurso conhecido e 

provido. (Recurso Inominado 0504347-14.2015.8.11.0001 (Número Único), 

Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Data 11/04/2017) Quanto ao imposto de 

renda, o pagamento do auxílio decorre de uma substituição ao não 

fornecimento da farda, caracterizando a sua natureza indenizatória. Por 

essa ótica, não se amolda à hipótese de incidência tributária do imposto de 

renda consistente na obtenção de acréscimo patrimonial decorrente da 

aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos 

de qualquer natureza, ora fato gerador insculpido no art. 43, do CTN. Ante 

o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

descritos na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar para parte 

reclamante, a importância de R$ 1.248,95 (um mil duzentos e quarenta e 

oito reais e noventa e cinco centavos), a titulo de diferença paga pela 

promoção para Aspirante a Oficial PM, acrescidos dos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação, e 

correção monetária desde o mês seguinte a promoção (ou seja, 

deembro/2013 - id. 11035218 - Pág. 1) até 25/03/2015 com base na TR, e 

após pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, limitado ao teto deste Juizado, e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Anexo I da Lei Complementar 433, de 02 de setembro de 

2011, que fixa o subsídio dos Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo 

de Bombeiros Militar. [2] Revogada pela LC 555/14, com ressalva quanto 

aos dispositivos que tratam da etapa fardamento, que permanecem em 

vigor até 1º de janeiro de 2016, conforme art. 204, desta Lei. [3] STF. ADI 

nº 4357, DJ 15/04/15 (...) conferir eficácia prospectiva à declaração de 

inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco 

inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem 

(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos 

até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os 

créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários 

deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública 

corrige seus créditos tributários (...).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FLAVIANO RODRIGUES ALMERCE NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003366-54.2017.8.11.0001 REQUERENTE: FLAVIANO RODRIGUES 

ALMERCE NUNES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, 

etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). FLAVIANO RODRIGUES ALMERCE NUNES interpôs a 

ação em desfavor do Município de Cuiabá consubstanciada no contrato 

temporário n° 10196/2013 para exercer a função de Fisioterapeuta junto a 

Secretaria Municipal de Saúde no período de 1/10/2013 a 16/12/2015, 

objetivando receber às Férias integral com 1/3 constitucional de 2013/2014 

e 2014/2015; 10/12 avos de férias proporcionais com 1/3 constitucional de 

2014/2015; 2/12 avos de férias proporcionais com 1/3 constitucional de 

2015; Premio Saúde por Assiduidade dos períodos de out/2013 a set/2014 

e jun a jul/2015; e o FGTS de todo o período laborado. Citada, a parte 

reclamada não compareceu na audiência, mas apresentou a contestação. 

Ocorre que não são aplicados os efeitos da revelia em face da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. É cediço que os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. § 2º 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Assim, 

verifica-se que trata de norma especifica, não se aplicando a CLT ao 

presente caso, como pretendido pela parte reclamante, até porque se trata 

in casu de relação jurídico administrativa[1]. No mais, resta observar que 

aplica ao Município de Cuiabá a Lei Municipal 93/03 - Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do Município de Cuiabá, e a Lei Municipal nº 4.424/2003 - 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação de 

Pessoal por Tempo Determinado, vejamos: Art. 1º Para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 

Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se 

necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do 

município: I - assistência e situações de calamidade pública; II - combate a 

surtos endêmicos; III - admissão de professor substituto e professor 

visitante; IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder 

Público: - limpeza pública; - construções públicas; - serviços na área de 

Saúde; - atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; - atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes 

prazos máximos: I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II 

- até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º; III - até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.) Art. 10 Os contratados nos 

termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, 

décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial 

beneficiada por Ato Normativo. (g.n.) Com efeito, o art. 2º, IV da Lei 

Municipal supramencionada define como sendo necessidade excepcional 

de interesse público a função desenvolvida por este reclamante e cabível 

a prorrogação do contrato. Logo, não há em que se falar em nulidade dos 

contratos pactuados entre as partes, por não ter sido contrato de forma 

ininterrupta e sucessiva, além do mais o labor se deu entre 2013 a 2015, 

período inferior ao descrito na legislação municipal. Portanto, não há 

nulidade nos contratos. Ainda, a Constituição Federal prevê 

expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação em 

concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona referida 

regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado em lei. Os 

casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo 

determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja 

contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em 

vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de 

concurso público ou estatutário. Compulsando os autos, constam o 

contrato temporário do ano de 2013 a 2015 (id. 11114248), fichas 

financeiras (id. 11114259, 11114266 e 11114275), informando o labor no 

período de 01/10/2013 a 16/12/2015. Verifica-se na ficha financeira o 

pagamento das Férias integral com 1/3 constitucional do período de 

2013/2014 (id. 11114266 - Pág.1). E ainda, o Requerido trouxe aos autos 

os comprovantes de pagamento do Premio Saúde por Assiduidade dos 

períodos de out/2013 a set/2014 e jun a jul/2015 (id. 12009897 - Pág.1/6). 

No que tange as férias integrais do período de 2014/2015 e férias 

proporcionais de 30/10/2015 a 16/12/2015, inexiste a comprovação do seu 

pagamento, assim, faz jus a parte reclamante, ambos com acréscimo do 

terço constitucional, e por consequência não há em que se falar em 

nulidade dos contratos pactuados entre as partes e nem recebimento do 

FGTS, sendo, portanto improcedente os demais pedidos. Dessa forma, 

vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição 

Federal, na lei autorizadora do ente público contratante e nas regras do 

contrato, pontuando no artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, o direito 

do contratado em receber às férias remuneradas, inclusive 1/3 e 13º 

salario, além do salário. Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO 

CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO 

SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante, às férias 

integrais do período de 2014/2015, e férias proporcionais de 30/10/2015 a 

16/12/2015, ambos com acréscimo do terço constitucional, considerando 

as tabelas de cálculos e fichas financeiras, sendo acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, 

correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, 

pelo IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitando o teto 

dos juizados especiais. Por consequência, EXTINGUEM-SE os processos, 

com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Precedente: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. Não obstante, “O fato de o contrato 

de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em razão de 

sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma automaticamente o seu 

caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua 

sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência da justiça comum, 

estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).

(...) 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a 

multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da 

CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de verbas tipicamente 

celetistas. (TJMT Ap 27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 324, DE 16 DE OUTUBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Eliane de Fátima K. Nunes, matrícula nº 

7381, como Gestora Judiciário substituta, na Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, no período de 12 de 

novembro a 11 de dezembro de 2018, em razão do usufruto de licença 

prêmio da servidora Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch, matrícula nº 

11740.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 325, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 2ª Vara Cível, Jorge Hassib Ibrahim, resolve;

 Artigo 1º - Nomear o Senhor Eriko Favoreto, matrícula nº 35303, portador 

da Cédula de Identidade RG - 4522220-2 SPTC-GO, cadastrado no CPF 

006.195.281-84, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete II, na 2 ª 

Vara Cível, a partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em 

exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 327, DE 19 DE OUTUBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Luciana Giareta Senene, matrícula nº 

25026, como Gestora Judiciário, na 3ª Vara Cível, no período de 05 a 14 

de novembro de 201 8, em razão do usufruto de férias da servidora 

Luciana Martins da Silva , matrícula nº 14402.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008897-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO QUAGLIO (AUTOR(A))

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO SERGIO DA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008897-81/2018 Ação: Revogação de Mandato Autor: Reginaldo 

Quaglio. Réu: Cícero Sérgio da Conceição. Vistos etc. REGINALDO 

QUAGLIO, com qualificação, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Revogação de Mandato” em desfavor de CÍCERO SÉRGIO DA 

CONCEIÇÃO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

notificação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Analisando o 

documento de (fl.11 – correspondência ID 15756797, fl.02), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando 

que o ato de revogação é unilateral e, dado aos argumentos expostos na 

peça vestibular, defiro o pedido constante no item “c” de (fl.6 – 

correspondência ID 15756472, fl.05), a fim de que seja averbada a 

revogação da procuração pública lavrada no dia 21 de junho de 2018, nas 

margens do Livro n° 37, folha n°070, no Livro do Cartório de Paz da Vila 

Operária desta Comarca. Notifique-se o requerido. Nos termos do art. 726, 

§ 1º, do CPC, expeça-se edital a fim de que seja dado conhecimento geral 

ao público, eis que necessário ao resguardo do direito da parte autora. 

Efetivado o ato, certifique-se o Cartório, procedendo-se a entrega dos 

autos à requerente, na forma do artigo 729 do Código de Processo Civil. 

Com relação ao pedido constante à (fl.06 – correspondência ID 15756472, 

fl.05 – item “d”), indefiro, eis que tal diligência compete à parte e não ao 

Poder Judiciário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 19 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009636-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAMPOS (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009636-54/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Sebastião Campos. Rés: Via Varejo S/A e Outro. Vistos, etc. 

SEBASTIÃO CAMPOS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em 

desfavor VIA VAREJO S/A e ELETROLUX DO BRASIL S/A, pessoas 

jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

narrando de forma pormenorizada os fatos contidos na peça vestibular, 

incluindo datas correspondentes aos fatos, eis que ausentes, conforme 

dispõe o artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) especificando o 

valor pretendido pela parte autora no item “e” dos pedidos da exordial 

(fl.09 – correspondência ID 15961330, fl.08), conforme dispõe o artigo 

319, inciso IV, do Código de Processo Civil; c) acostando aos autos o 

comprovante de endereço no qual o autor figure como titular ou, sendo em 

nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação 

ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; d) carreando aos 

autos documentação comprobatória da necessidade de assistência 

judiciária (IR, holerite, e afins), eis que os documentos de (fls.14/15; fl.66– 

correspondência ID 15961714, fls.04/05; ID 15962013, fl.02) são 

insuficientes a formação do convencimento deste magistrado, cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil (art.98, 

CPC); Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 19 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009842-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ISABELA CRISTINA DE CARVALHO DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Outros Interessados:

ISABELA CRISTINA DE CARVALHO DUARTE (AUTOR(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009842-68/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Isabela Cristina de Carvalho Duarte. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. ISABELA CRISTINA DE 

CARVALHO DUARTE, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, sobreveio 

o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. a) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; b) 

carreando aos autos comprovante/extrato de quitação dos débitos (anual) 

emitido pela parte ré, a fim de que a parte autora comprove que se 

encontra adimplente com as faturas regulares emitidas pela ré, nos termos 

do artigo 320 do CPC, Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado 

nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de outubro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009741-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUTO SOBRINHO (AUTOR(A))

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Escolástico Rodrigues Novaes (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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nº1009741-31/2018 Ação: Monitória Autor: José Auto Sobrinho. Réu: 

Espólio de Escolástico Rodrigues Novaes. Vistos, etc. JOSÉ AUTO 

SOBRINHO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste Juízo com “Ação Monitória”, em desfavor de ESPÓLIO DE 

ESCOLÁSTICO RODRIGUES NOVAES, representando por MARIA JOANA 

DA SILVA RODRIGUES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de citação, vindo os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) indicando corretamente 

o polo passivo da ação, bem como, qualificando correta e completamente 

as partes, eis que os dados se encontram incompletos, especificamente 

no que tange ao Código de Endereçamento Postal (CEP), nos termos do 

artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP; b) juntando o comprovante de endereço no qual a parte 

autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora (art.320, CPC); c) recolhendo as custas e taxas, 

bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000304-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

 

Da advogada do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça réplica à contestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009742-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOAO VITOR CELESTINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009742-16/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: João 

Vitor Celestino Pereira. Ré: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. JOÃO VITOR 

CELESTINO PEREIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Indenização por Danos Morais c/c 

Ressarcimento Material” em desfavor TELEFÔNICA BRASIL S.A., pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009737-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SARAH BEZERRA SCHEFFER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009737-91/2018 Ação: Usucapião Autora: Juliana Ferreira de Oliveira. 

Réu: Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. Vistos, etc. JULIANA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Usucapião”, em desfavor de VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. Compulsando detidamente os autos verifica-se que ausentes 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. D E C I D O: 

Intime-se, a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, 

nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil: a) qualificando os 

confinantes de forma integral (art.319, II, CPC e art. 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP); b) acostando aos autos matrículas dos imóveis lindeiros 

(art. 320, CPC); c) carreando planta e memorial descritivo assinado por 

profissional legalmente habilitado (art.320, CPC e art.216-A, Lei nº 

6.015/73); d) juntando as certidões negativas dos distribuidores da 

Comarca da situação do imóvel e do domicílio da requerente (art.320, CPC 

e art.216-A, Lei nº 6.015/73); e) acostando aos autos documentação 

comprobatória atualizada da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil; f) ata notarial pelo tabelião, da qual 

depreenda-se o tempo da posse, antecessores e circunstâncias do imóvel 

(art.216-A, I, Lei nº 6.015/73). Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723170 Nr: 4163-80.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA IZABEL UNAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA FARIA OLIVEIRA, ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 Intimação da advogada ADALBERTO LOPES DE SOUSA, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708590 Nr: 3453-94.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER LOPES & SOUZA LTDA ME, SILVIO 

CESAR XAVIER LOPES, KELEY DIANE MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intima-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17067 Nr: 1722-06.1988.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MARQUES SOARES FILHO, 

CARLOS ALBERTO DE BRITO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732606 Nr: 12784-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENALDO MENDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intima-se as partes a requerer o que de direito nos atos no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 872849 Nr: 7610-37.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO JORDAO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7610-37.2017

Ação: Anulatória de Sentença (Querela Nullitis Insanabilis)

 Autor: Hugo Jordão Furlan

Ré: Guimarães Agrícola Ltda

 Vistos, etc...

 HUGO JORDÃO FURLAN, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Anulatória de 

Senença (Querela Nullitatis Insanabilis)' em desfavor de GUIMARÃES 

AGRÍCOLA LTDA, aduzindo:

 “Que, a presente ação tem como objeto a anulação da sentença de 

mérito, já transitada em julgado, prolatada nos autos da ação monitória de 

n°11238.15.2009; que, a ação restou ajuizada em 04 de novembro de 

2009, onde a empresa ré sustentava haver um crédito junto ao autor no 

importe de R$ 107.198,50 (cento e sete mil, cento e noventa e oito reais, 

cinquenta centavos),oriundo de três cheques; que, houve determinação 

para a citação do autor, não se concretizando, até que sem qualquer 

provocação da empresa ré, este juízo determinou a citação editalícia do 

autor, operando-se a revelia, nomeando-se Curador Especial, o qual 

apresentou defesa por negativa geral; que, é imprescindível trazer à baila 

que o autor reside e é domiciliado no mesmo endereço Av. Piracicaba, 

1502, há mais de 30 anos; que, é figura conhecida na cidade onde reside; 

que, o processo correu à sua revelia, sem a correta ciência do feito, nos 

termos do art. 485 do CPC; que, a falta citação inicial do réu ou citação 

com vício é tão grave que acarreta a inexistência da própria sentença, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré 

nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de 

R$ 107.198,50 (cento e sete mil, cento e noventa e oito reais, cinquenta 

centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia e horário para 

audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito (fl.82. 

Devidamente citada, contestara, o pedido, asseverando:

 “Que, o endereço apresentado na exordial é o endereço que o autor 

apresentou ao realizar o cadastro junto à empresa ré, o qual foi realizado 

em meados de 2003; que, diante da informação prestada, a mesma tentou 

diversas vezes citar o autor no endereço indicado e não logrou êxito; que, 

diante de tantas diligências em localizar o autor, a ré diligenciou por 

diversas vezes até encontrar o endereço correto do mesmo, quando 

encontrado tentou efetuar a referida citação, e mais uma vez não logrou 

êxito; que, o autor alega que nunca houve interesse de fazer a ocultação 

para ser notificado, no entanto, o endereço que o mesmo informou ao abrir 

o cadastro na empresa ré não pertence ao mesmo; que, outro fato a ser 

observado é que os endereços encontrados no cadastro de inadimplentes 

também são diferentes do endereço correto, uma vez que no ano de 2015, 

informa um endereço na cidade de Juscimeira/MT, e em 2017, endereço na 

cidade de Dom Aquino/MT; que, é certo que o autor agiu com total má fé, e 

de alguma forma praticou sim a ocultação da referida citação; que, é 

imprescindível destacar que o autor somente ingressou a demanda aqui 

apresentada após verificar o desfecho negativo dos seus embargos, ou 

seja, esperou vir à tona com a alegação do possível ato viciado, assim, 

pugna pela improcedência do pedido, com a condenação do autor nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos”.

 Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que 

a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar 

suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Hugo Jordão Furlan aforou a presente ação declaratória ‘querela nullitatis 

insanabis’ em desfavor de Guimarães Agrícola Ltda, porque, segundo a 

inicial, o réu ingressara com Ação Monitória em seu desfavor, a qual fora 

julgada procedente, todavia, em não se conformando com àquela decisão, 

ingressou com a presente ação, asseverando que houve irregularidade na 

citação, assim, há que ser reconhecida a nulidade daquele processo.

 Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça 

madrugadora, entendo que não há provas suficientes para sedimentar a 

procedência da ação.

 Trata-se de querela nullitatis, via processual adequada para se declarar a 

nulidade de sentença maculada por vício insanável, que, por essa razão, 

não transita em julgado, nem se convalida com o tempo.

 Apesar de não estar prevista em lei, a querela nullitatis persiste em nosso 

ordenamento jurídico, como sendo a ação adequada para a declaração de 

nulidade de sentença proferida em processo cuja citação do réu restou 

ausente e/ou nula ou viciada.

 Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

 "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. (...). 1. A ação 

anulatória (querela nullitatis) é o meio adequado para buscar a anulação 

de atos processuais praticados em feito no qual aquele que, 

necessariamente, deveria figurar no pólo passivo da demanda não foi 

citado para integrar a lide, não prevalecendo, quanto a terceiros, a 

imutabilidade da coisa julgada. 2(...)". (AgRg no REsp 1233641/MG, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/09/2014, DJe 30/09/2014)

 "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO EM AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. 

CABIMENTO. 1. A ausência de citação não convalesce com a prolação de 

sentença e nem mesmo com o trânsito em julgado, devendo ser impugnada 

mediante ação ordinária de declaração de nulidade. (...)". (REsp 

1333887/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014).

 "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE SENTENÇA EM PROCESSO DE USUCAPIÃO. QUERELA 

NULLITATIS. PROVA PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...). 2.- Esta Corte entende que é 

perfeitamente cabível a nulidade de sentença por ausência de citação por 

meio de ação declaratória de nulidade. Precedentes. 3.- Recurso Especial 

a que se nega provimento". (REsp 1438426/CE, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014).

 Desta forma, a querela nullitatis mostra-se como o instrumento adequado 

para anular sentenças que sejam fruto de ato inexistente, ante a ausência 

de algum dos pressupostos de constituição do processo.

 Não há nenhuma dúvida que houve determinação deste juízo no sentido 

de que se procedesse a citação por edital do réu, ora autor, consoante se 

pode constatar pela decisão de (fl.188-autos n°734/209), em apenso.

 Pois bem. A empresa ré ajuizou ação monitória em desfavor do autor para 
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haver a quantia original de R$ 107.198,50 (cento e sete mil, cento e 

noventa e oito reais, cinquenta centavos), representada pelos cheques 

descritos e caracterizados naquela ação, fato ocorrido em 04 de 

novembro de 2009 (fl.09), recebendo despacho ordinatório em 30 de 

novembro de 2009, devendo o réu ser citado na cidade de Jaciara/MT, 

Rua Ibirarema n° 816, Centro (fl.26). Expedira-se carta de citação, não se 

obtendo êxito (fl.23), havendo reiteração, novamente houve devolução da 

correspondência (fl.28).

 Em novo petitório, a autora indica novo endereço do réu, como sendo 

Avenida Piracicaba n° 1502, Jaciara/MT, requerendo que a citação fosse 

realizada através de Oficial de Justiça (fl.31), restando negativo, 

consoante a certidão de (fl.44). Instado a se manifestar sobre a certidão, 

a empresa ré requereu que novo mandado fosse expedido (fl.47), agora, 

carta precatória (fl.64), novamente não encontrando o réu (fl.86v). Foi 

expedido ofício junto à Delegacia da Receita Federal, tendo o autor 

requerido a citação do réu no endereço declinado à (fl.115v), a fim de que 

o mesmo fosse intimado da conversão, o que foi indeferido e, frente as 

diversas tentativas de citação do réu que não fora encontrado, fora 

determinada a citação por edital, havendo anuência tácita da empresa 

autora, uma vez que fizera a retirada do edital, bem como a sua 

publicação.

 Não há nenhuma dúvida que a citação é pressuposto processual de 

validade, cuja inobservância importa em nulidade absoluta dos atos 

processuais conseguintes.

 Saliente-se, outrossim, que a citação editalícia do réu é admissível 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua 

localização.

 No caso posto à liça, diversas foram as tentativas de localização do réu 

da ação monitória no endereço declinado na inicial, diga-se “seis vezes” 

(fls.23 e 30); e, no endereço informado nesta ação, aliás, o mesmo 

indicado pela empresa ré (fl.35), buscou-se a citação do mesmo através 

de mandado e carta precatória, restando os atos prejudicados pela não 

citação do ora autor (fl.44) e mais, na certidão de (fl.86v), o senhor Oficial 

de Justiça certificou que não encontrou o réu. Buscado-se o endereço 

junto à Delegacia da Receita Federal, houve resposta, onde restara 

informado que o endereço do requerido é o mesmo do mandado e da carta 

precatória, ou seja, Av. Piracicaba, 1502, centro, Jaciara/MT, restando, 

portanto, apenas a citação por edital.

 Ora, consequentemente, diante de tantas tentativas frustradas de 

localização, a meu ver, mostra-se correta a citação por edital ocorrida, 

sendo plenamente válida, uma vez que foram observadas as formalidades 

exigidas à espécie, sendo nomeado o Defensor Público como curador 

especial em defesa do autor.

 De forma que, não há que se falar em nulidade quando o réu é procurado 

por todos os meios possíveis à sua localização, não restando alternativa, 

senão realizar a citação por edital.

 Quanto a assertiva do autor de que “insolitamente, às fls 118 dos autos 

principais, sem qualquer provocação da ora requerida, este juízo 

determinou a citação editalícia do autor, repise-se, sem qualquer pedido da 

parte neste sentido” (fl.06-grifamos), não tem nada de extraordinário, de 

excepcional ou incrível, como quer fazer crer, uma vez que tal ato é 

possível, aliás, a jurisprudência dá respaldo, in verbis:

 “EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. 

TENTATIVA FRUSTRADA. ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO. ERRO NA 

INDICAÇÃO DO BAIRRO. NECESSIDADE DE NOVAS TENTATIVAS. 

SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 A citação por edital terá cabimento nas hipóteses previstas no art.256 do 

CPC/2015, quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, ou nos 

demais casos expressamente previstos em lei. Embora não se exija o 

esgotamento de todos os meios processuais para a determinação da 

citação editalícia, o deferimento da medida, de ofício e após a frustração 

de uma única tentativa, não atende à característica da excepcionalidade 

que deve balizar a citação ficta. (TJMG- AI n° 1.0707.12.030782-2/001, rel. 

Des. Renato Dresch, julgado em 02 de agosto de 2018).

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DA 

DEVEDORA. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. PESQUISA DE ENDEREÇOS DO 

RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO 

MAGISTRADO. PLATAFORMA DO CNJ. RESOLUÇÃO 234/2016. SISTEMA 

AINDA INDISPONÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DOS ARTS. 256 E 257 DO CPC. VALIDADE DA CITAÇÃO 

FICTA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Exauridas as diligências 

possíveis para a localização da ré e resultando infrutíferas as tentativas 

de realizar a citação pessoal, não se faz necessário o requerimento do 

autor para que o Magistrado determine a citação por edital. 2. 

Considerando que a publicação editalícia, no caso presente, está em 

consonância com as disposições dos arts. 256 e 257 do Código de 

Processo Civil, não há vícios que maculem sua validade. 3. Recurso 

desprovido.” (TJ-DF 20150111419528 DF 0041375-84.2015.8.07.0001, 

Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 

06/09/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

20/09/2017 . Pág.: 210/212)

 Desta forma, não vejo outro caminho a ser trilhado, a não ser a 

improcedência do pedido.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Nulidade ‘Querela 

Nullitatis Insanabilis’" promovida por HUGO JORDÃO FURLAN, em desfavor 

de GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, com qualificação nos autos, 

condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

ação, devendo ser corrigida, devendo ser observado o disposto no § 3°, 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-MT, 18 de outubro de 2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427320 Nr: 9501-74.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER PELEGRINE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO GARCIA QUIJADA 

- OAB:116913/SP, MARINO MORGATO - OAB:37920/SP, NÁDIA 

FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 Intima-se o Procurador do Autor, para manifestar sobre a penhora 

efetivada no rosto destes autos, no valor de R$ 16.823,37 (dezesseis mil, 

oitocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) da 3ª Vara Cível de 

Rondonópolis, processo 1510-42.2012.811.0003, cód. 706775, mandado 

juntado às fls. 803/804, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 68116 Nr: 3423-50.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GONCALVES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora acerca do inteiro teor da r. sentença prolatada 

nos autos em 31/01/2018, uma vez que a sentença publicada no DJE 

10209 não constou o nome do advogado da parte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721377 Nr: 2400-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 
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OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/MT

 Dos advogados das partes, no prazo de (5) cinco dias, intruirem, 

prepararem e retirarem as suas respectivas cartas precatórias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 833242 Nr: 6614-73.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDES BINKOSKI KRUPEK, ANDREIA MACHADO KRUPEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN MARCEL PAISANI - 

OAB:OAB/PR 45467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Intimação da advogada DANIEL DA COSTA GARCIA, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445529 Nr: 711-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:MT/13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Do advogado da parte executada para, no prazo legal, manifestar quanto 

a cessão de crédito de fl. 211

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384368 Nr: 12500-05.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, MARILUCIA SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Do advogado da exequente para que, no prazo de 5 (cinco)dias, requeira 

o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728536 Nr: 9328-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL NERES PORTIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente impugnação ao cumprimento de sentença, 

promovida por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. (ANTIGA CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.), 

em desfavor de IZABEL NERES PORTIL DE SOUZA, todos com 

qualificação nos autos. Deixo de condenar a executada em honorários 

sucumbenciais, por serem incabíveis à espécie, conforme dispõe a 

Súmula 519 do STJ.Transcorrido o prazo recursal, defiro o levantamento 

da importância penhorada à (fl.346), com suas devidas correções, em 

favor da exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.Cumprida a 

determinação supra, intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, informe se ainda possui 

interesse no prosseguimento do feito, após conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418052 Nr: 518-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°518-86/2009

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 51335 Nr: 4909-41.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR SOUZA GUIMARAES, 

ANTONIO MARCO REIA E CIA LTDA, ONOFRE CARLOS SOUZA 

GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - OAB:5152-A

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer 

aos autos matrícula atualizada do imóvel a ser leiloado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299654 Nr: 2828-75.2003.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBERTO DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:MT/6923B, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2828-75/2003

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 
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manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702170 Nr: 10148-98.2011.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S R J IND COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA MARAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

DOS SANTOS - OAB:10819/MT

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTA a “Impugnação ao Valor da Causa” 

promovida por SRJ COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, em 

desfavor de ELOISA MARAN PEREIRA, com qualificação nos autos, e o 

faço com amparo no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Transitada em julgada, o que deve ser certificado, façam as 

anotações de estilo, e, após arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se de imediato.Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451356 Nr: 6535-70.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S R J IND COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO RICCI STIGLIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6535-70.2011

Ação: Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos

Autor: Srj Comércio de Peças Ltda.

Réu: Marcos Antônio Ricci Stigliano.

Vistos, etc...

Inicialmente, analisando a alegação de nulidade de intimação formulada 

pela parte autora às (fls.83/87; fl.88; fl89), observa-se que não fora 

acostada aos autos a certidão de intimação, assim, acolho o pedido e, via 

de consequência, declaro nula a intimação datada de 11.07.2018.

Compulsando detidamente os autos, denota-se que a ação não fora 

recebida, por força de suspensão em razão de Embargos de Terceiro, 

assim, chamo o feito à ordem e, determino a citação do réu, 

observando-se os termos dos artigos 246, incisos I e II do Código de 

Processo Civil.

Constem na carta e/ou mandado as advertências dos artigos 335 e 344 

ambos do CPC.

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, impugnar, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792789 Nr: 11449-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11449-41/2015

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403853 Nr: 17400-94.2007.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT15.686-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie R E J E I T O 

os embargos formulados, JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES 

e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta por 

BANCO CNH CAPITAL S/A, em desfavor de IVAN LUIZ BERTOL, com 

qualificação nos autos, condenando o réu ao pagamento da importância 

de R$ 2.133.578,12 (dois milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e 

setenta e oito reais, doze centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao 

mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar 

do vencimento. Condeno-o ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor do débito atualizado. Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no 

art. 701 e seguintes do Código de Processo Civil.Publique-seIntimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 19/outubro/2018.-.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726844 Nr: 7755-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO, GISELE TACCA ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Intima-se as partes, na pessoa de seus procurados, para que diligenciem 

para juntada aos autos da decisão do agravo nº 

1009640-03.2018.8.11.0000, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 379677 Nr: 8000-90.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ, RENATA 
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CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da exequente para que, no prazo de 5 (cinco)dias, requeira 

o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 789137 Nr: 9878-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA XAVIER DE SOUZA, WANDER FONSECA 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da advogada da exequente para que, no prazo de 5 (cinco)dias, requeira 

o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737368 Nr: 239-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGLE IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, MARCELO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, verificando os autos, constatei que até a presente 

data não houve tentativa de citação da Empresa Executada Magle Imports 

Comercio de Peças Agrícolas Ltda, eis que expedido mandado de Citação 

em 22/05/2014 (fl. 58), não houve comprovação nos autos de 

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça.

Destarte, face o lapso temporal decorrido, intimo a parte exequente a 

requerer o que de direito concernente à possível atualização de endereço 

e/ou valor do débito, bem como, recolhimento de diligência para o 

cumprimento do mandado de fl. 58.

Certifico mais que nesta data, houve expedição de Carta Precatória para 

intimação do executado Marcelo Borges Rodrigues acerca do Termo de 

Penhora de fl. 89, devendo a exequente providenciar seu preparo e 

distribuição junto à Comarca Deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 270093 Nr: 18304-32.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE XAVIER DA SILVA, MAGNO JOSE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, Niwmar Serpa - OAB:19703/0

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, hei por bem 

em rejeitar o pedido de impenhorabilidade formulado pelos executados às 

(fls.309/316; fls.382/385), mantendo-se a penhora que recaiu sobre os 

imóveis descritos e caracterizados à (fl. 292).Por fim, determino a 

expedição de novo mandado de avaliação dos imóveis penhorados à 

(fl.292), bem como, a intimação da parte exequente, para que no prazo de 

(10) dez dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do 

atualizado.Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299280 Nr: 2383-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MARIANA PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA, MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:MT/6923B, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - 

OAB:7681/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2383-57/2003

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428429 Nr: 10532-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR GOSI FRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CELSO BIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINÍCIUS BIGNARDI - OAB:12.901 / MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10535-32/2009

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719293 Nr: 323-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANICE SALETE PARISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITE RIBEIRO DA SILVA, OLIVEIRA 

RODRIGUES DAS SILVA, LUIZ GONZAGA DA CONCEICAO, MARIA DA 

GLORIA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, retirar e instruir 

mandado de fl. 127

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 443940 Nr: 12609-77.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - 

OAB:MT/13.843-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:OAB/MT 16.060, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao preparo e distribuição da deprecata 

expedida nos autos junto à Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 346357 Nr: 1795-79.2005.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNEC - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA 

COMUNIDADE - 13 JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AGENOR SALES FERNANDES, 

ALDA MORAES DE ANICESIO FERNANDES, ANDRESSA MORAES SALES 

FERNANDES, ALINNY MORAES SALES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, GERFÂNIA DAMASCENO SILVA - 

OAB:OAB/GO 17.552, NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA - 

OAB:OAB/DF 44.136, SARA KOSHEVNIKOFF ZAMBELLI - 

OAB:OAB/DF37.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA MORAES SALES 

FERNANDES - OAB:16.845-MT

 Intima-se a parte executada acerca do inteiro teor da petição de fl. 321, 

para que manifeste-se acerca de possível composição amigável, como 

peticionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451300 Nr: 6479-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÉSIO DAL PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Ante o exposto e com fulcro no artigo 774, inciso V e parágrafo único do 

Novo Código de Processo Civil, hei por bem em aplicar a multa, fixando-a 

em (10%) dez por cento sobre o valor atualizado do débito em 

execução.Neste sentido, a jurisprudência assente que:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA JUSTIÇA DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO 

PERCENTUAL DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Tanto o sistema processual vigente (CPC/2015) como o 

anterior (CPC/73) reconhecem que a executada deve indicar onde se 

encontram seus bens sujeitos à constrição judicial. O desatendimento do 

dever configura ato atentatório à dignidade da justiça comportando, assim, 

a aplicação da penalidade prevista para o caso. 2. A multa tem o objetivo 

de reprimir condutas desabonadoras dos litigantes judiciais, possuindo 

caráter repressivo e preventivo, objetivo que deve ser alcançado com o 

arbitramento de valor razoável, que se ajuste ao caso concreto. 3. O 

arbitramento de multa equivalente a 20% do valor executado, perpetrado 

na decisão recorrida, desborda dos limites da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 4. Mostra-se em convergência dos limites da 

razoabilidade e da proporcionalidade, a multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser fixada em 10% do valor atualizado do débito em 

execução, na forma do art. 774, parágrafo único, do NCPC, a ser revertida 

em proveito do exequente. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

P R O V I D O . ”  ( T J - D F  0 7 1 7 5 1 4 6 0 2 0 1 7 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0717514-60.2017.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 

Data de Julgamento: 11/04/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 24/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo 

nosso)Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, após 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450561 Nr: 5741-49.2011.811.0003

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S R J IND COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO RICCI STIGLIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5741-49.2011

Ação: Medida Cautelar de Sequestro de Bem Móvel

Autor: Srj Comércio de Peças Ltda.

Réu: Marcos Antônio Ricci Stigliano.

Vistos, etc...

Inicialmente, analisando a alegação de nulidade de intimação formulada 

pela parte autora às (fls.104/109; fl.110; fl.111), observa-se que assiste 

razão à requerente, pois, a intimação de (fl.102) não constou o nome de 

seu procurador, assim, acolho o pedido e, via de consequência, declaro 

nula a certidão de (fl.103).

Prosseguindo-se nos autos e verificando o petitório de (fl.90), hei por bem 

em deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação do réu por 

edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762342 Nr: 14642-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE COSMO SIMÕES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/RO, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 

- OAB:13772

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14642-98.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Administradora do Consórcio Nacional Honda Ltda.

Réu: José Cosmo Simões de Jesus.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a parte autora 

acostou aos autos o extrato do consórcio às (fls.146/149), entretanto, os 

cálculos não são claros, ademais, considerando que não fora cumprida 

corretamente a decisão de (fl.144) e ante a imprescindibilidade dos 
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documentos para o deslinde da questão, determino a imediata intimação 

pessoal da autora, para que no prazo improrrogável de (10) dez dias, 

forneça o comprovante de venda do veículo objeto da lide e o extrato 

atualizado do contrato, com as parcelas pagas, vencidas e vincendas, se 

houver, sob pena de aplicação de multa diária.

Vindo aos autos, dê-se vista ao réu, para manifestação em (5) cinco dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417187 Nr: 12866-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS PNEUMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASEMIRO SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:OAB/PR 20.906, PATRÍCIA PASSONI DONATO - OAB:OAB/PR 

65728, PAULA MENA CORTARELLI - OAB:39929/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12866-73/2008

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787278 Nr: 9134-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9134-40.2015

Ação: Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: Maria Auxiliadora de Souza.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a executada se deu 

por citada à (fl.49) e requereu o parcelamento do débito (fls.50/57), 

depositando (30%) trinta por cento do valor perseguido e mais duas 

parcelas (fl.57; fl.59; fl.63) e, instado a se manifestar, denota-se que o 

exequente se quer folheou o feito, pois, apresentou os petitórios de (fl.66) 

e (fl.67), totalmente alheios a real situação do processo.

Ante o exposto, determino a intimação pessoal da parte exequente, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755866 Nr: 10760-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, 

ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER 

VICTÓRIO, FABRICA DE MOVEIS NEUMANN LTDA, WALDIR PEREZ 

MARTINS JUNIOR, WALKYRIA LEÃO FERREIRA, MARIA DE FATIMA DE 

OLIVEIRA MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10760-31.2014

Ação: Usucapião Extraordinário

Autor: Rodrigo Almeida da Silva.

Réu: Espólio de Candemar Cecílio Fechener Victorio.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.101), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo 

de (60) sessenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente o autor, para que no prazo de (5) 

cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404025 Nr: 17539-46.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR FRANCO, LELIO CARLOS MROZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 17539-46.2007

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Hsbc Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Executados: Valmir Franco e Lelio Carlos Mrozinski.

 Vistos, etc...

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

VALMIR FRANCO E LELIO CARLOS MROZINSKI, devidamente qualificados.

Após o seu devido processamento, a parte exequente requereu o 

arquivamento do feito, com fulcro no artigo 921, §2º do Código de 

Processo Civil à (fl.207), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando a questão posta à liça, verifico que a mesma é pertinente, pois, 

decorrido o prazo determinado de (1) um ano, sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo (artigo 921, inciso III, §2º).

Eis o que dispõe o artigo 921, §2º e §3º do Código de Processo Civil:

 "Suspende-se a execução:

 § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 
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executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Assim, à luz do comando do artigo 921, §2º do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 101947 Nr: 36-56.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALBERTO DE MIRANDA PIJACK, LUIZ 

ROBERTO DA SILVA, NORBERTO VIZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...Considerando os termos do petitório de (fls.267/verso) e da 

certidão de (fl.268), comprovando a concordância tácita da parte 

executada, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fl.263), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.Nesse sentido, a jurisprudência 

assente que:“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – VALOR DO DÉBITO APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - CÁLCULO HOMOLOGADO - INTIMAÇÃO DAS PARTES – 

REGULARIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO 

APROPRIADO – HOMOLOGAÇÃO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA – 

PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. 1. A sentença exequenda se encontra liquidada, uma vez 

que a planilha de cálculos apresentada pelo perito judicial foi homologada 

judicialmente, (...). 4. Decisão monocrática mantida. (AgRg. nº 4193/2016, 

Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Data de 

julgamento 27.01.2016, TJMT)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - 

CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO 

DAS PARTES APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADAS - FALTA DE 

IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 

Tendo a parte deixado de impugnar os cálculos de atualização do débito 

deixando o prazo legal transcorrer in albis apesar de devidamente intimada 

a aceitação tácita gera a preclusão temporal da matéria, devendo 

prevalecer o Princípio da Segurança Jurídica.” (AI, 79717/2007, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2008, TJMT) Por fim, consigno que em 

consulta à Conta Única deste Egrégio Tribunal de Justiça, via “SisconDJ”, 

não fora encontrado nenhum valor vinculado aos presentes autos.Ante o 

exposto, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.Em caso de 

inércia, cumpram os demais termos da decisão de (fl.259). Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763698 Nr: 15226-68.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES PERROT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADOBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, PAULO SÉRGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE RODRIGUES - 

OAB:42318

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15226-68.2014

Ação: Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização

Autor: Edson Alves Perrot.

Réus: Ladobrasil Logística e Transportes Ltda e Paulo Sérgio da Silva.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.75), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da ré Ladobrasil 

Logística e Transportes Ltda por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e 

artigo 257, ambos do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719859 Nr: 900-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 900-40.2013

Ação: Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executada: Amanda Moreira de Souza.

 Vistos, etc...

ITAÚ UNIBANCO S.A., via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente ação em desfavor de AMANDA MOREIRA DE SOUZA, 

devidamente qualificados.

Após o seu devido processamento, a parte exequente requereu o 

arquivamento do feito, com fulcro no artigo 921, §2º do Código de 

Processo Civil à (fl.103), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando a questão posta à liça, verifico que a mesma é pertinente, pois, 

decorrido o prazo determinado de (1) um ano, sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo (artigo 921, inciso III, §2º).

Eis o que dispõe o artigo 921, §2º e §3º do Código de Processo Civil:

 "Suspende-se a execução:

 § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Assim, à luz do comando do artigo 921, §2º do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 344928 Nr: 457-70.2005.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DA SILVA JABER, ELAINE BORGES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 
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OAB:18408-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 457-70.2005

Ação: Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente

Autora: Itaú Seguros S.A.

Réus: Ismael da Silva Jaber e Elaine Borges da Silva.

Vistos, etc...

ISMAEL DA SILVA JABER, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente 

de Acidente’ que lhe moveu ITAÚ SEGUROS S.A., postulou às 

(fls.167/172), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 407077 Nr: 2795-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTIN, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTA LTDA, 

IZILDINHA DA SILVA DI SANTOS, DANIEL GONCALVES LOPES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2795-12.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Guilherme Augustin e Duílio Piato Júnior.

Executados: Classitel Editora de Lista Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.334), os executados Izildinha da 

Silva Di Santos e Daniel Gonçalves Lopes de Oliveira foram devidamente 

intimados da decisão que concedeu a desconsideração da personalidade 

jurídica, incluindo-os ao polo passivo da lide, entretanto, permaneceram 

inertes.

Assim, a fim de evitar futuras alegações de nulidades, com fulcro no 

inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual deverá ser intimado 

para apresentar resposta.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 801941 Nr: 15174-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILSON ANTONIO KOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15174-38.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Santander Brasil S.A.

Executado: Renilson Antônio Kotz.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.44), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação do executado por 

edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410938 Nr: 7024-15.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:OAB/MT 8183

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452723 Nr: 7902-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISIOLI LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA 

ZANCANARO PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº 7902-32.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: Disioli Luiz Pissaia e Ivonete Ana Zancanaro Pissaia.

 Vistos, etc...

ITAÚ UNIBANCO S.A., via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente ação em desfavor de DISIOLI LUIZ PISSAIA E IVONETE 

ANA ZANCANARO PISSAIA, devidamente qualificados.

Após o seu devido processamento, a parte exequente requereu o 

arquivamento do feito, com fulcro no artigo 921, §2º do Código de 

Processo Civil à (fl.247), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando a questão posta à liça, verifico que a mesma é pertinente, pois, 

decorrido o prazo determinado de (1) um ano, sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo (artigo 921, inciso III, §2º).

Eis o que dispõe o artigo 921, §2º e §3º do Código de Processo Civil:

 "Suspende-se a execução:

 § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Assim, à luz do comando do artigo 921, §2º do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709782 Nr: 4721-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA&ITACARAMBY LTDA ME, GRAZIELLE 

RODRIGUES ITACARAMBY, LUCINEIDE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4721-86.2012

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: Silva & Itacaramby Ltda Me e Outros.

 Vistos, etc...

ITAÚ UNIBANCO S.A., via seu bastante procurador, na presente ‘Ação de 

Execução por Título Extrajudicial’ que move em desfavor de SILVA & 

ITACARAMBY LTDA ME E OUTROS, com qualificação nos autos, 

ingressou com pedido de substituição do polo ativo por IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., pessoa 

jurídica de direito privado, tendo em vista que o crédito do exequente fora 

cedido, conforme petitório e documentos de (fls.78/90), vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do exequente é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Razão pela qual, homologo a cessão de créditos colacionada às 

(fls.88v/89), com fulcro no artigo 778, §1º, inciso III do Código de Processo 

Civil, e, via de consequência, determino que efetuem as necessárias 

alterações na capa do feito, bem como, junto ao Sistema Apolo.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711301 Nr: 6305-91.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DE JESUS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT11322

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6305-91.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Lindinalva de Jesus Moreira.

Executada: Trimec Equipamentos Ltda Epp.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fl.223), conforme se verifica às (fls.227/231; fl.236), hei por bem em 

determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para confecção de 

cálculo atualizado do débito, em consonância com a sentença de 

(fls.109/113v) e o v. acórdão de (fls.212/215), devendo ser computada a 

multa e os honorários estabelecidos no §1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729684 Nr: 10337-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D SBORCHIA E CIA LTDA, JOAO CARLOS SBORCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO 

VERMELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:MT/9.405

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10337-08.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: D Sborchia e Cia Ltda.

Executada: Distribuidora de Embalagens Rio Vermelho Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.356/360), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia 

atualizada do contrato social da executada.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718962 Nr: 3-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825643 Nr: 4893-86.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA DIAS - ME, MARIZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4893-86.2016

Ação: Ordinária de Restituição de Quotas de Consórcio

Autora: Mariza Dias Me.

Representante: Mariza Dias.

Ré: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Vistos, etc...

MARIZA DIAS ME, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Ordinária de Restituição de Quotas de Consórcio’ 

que moveu em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, postulou às (fls.150/152), pugnando pela conversão 

do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717384 Nr: 12815-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JORGE DA SILVA - ME, VALDIR 

JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCUFINE 

SILVEIRA - OAB:OAB/SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12815-23.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Gaplan Administradora de Bens Ltda.

Executado: Valdir Jorge da Silva Me.

Representante: Valdir Jorge da Silva.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.92), o executado fora devidamente 

citado e não embargou a ação, bem como, não efetuou o pagamento do 

débito.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436059 Nr: 4727-64.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4727-64.2010

Ação: Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

Exequente: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos.

Executada: Vieira da Fonseca Rodrigues & Cia Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.85/120), hei por 

bem em deferir o pedido de retificação do polo ativo da lide, mediante as 

cautelas de estilo.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que 

de direito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712115 Nr: 7165-92.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R A SOUZA MOTOS ME, RONEY DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT, RONEY DE ALMEIDA SOUZA (ATUALIZADO) - 

OAB:OAB/MT 17.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7165-92.2012

Ação: Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

Exequente: R A Souza Motos Me.

Representante: Roney de Almeida Souza.
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Executado: Luiz Carlos dos Santos.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.99), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (90) noventa 

dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 30963 Nr: 8249-27.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO VIZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 354/2000

Ação: Cumprimento de Sentença

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Norberto Vizzoto.

 Vistos, etc...

Considerando que o petitório de (fls.88/verso), não pertence aos autos, 

determino o seu imediato desentranhamento, entregando-o a quem de 

direito.

Ademais, determino a intimação pessoal da parte exequente, na pessoa 

de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 839669 Nr: 8523-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L ASSUMPÇÃO TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TADEU WERNECK 

SANTOS - OAB:OAB/MG108389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CONSUELO LEITE 

MEREGE - OAB:, OSNY BUENO DE CAMARGO - OAB:, SANDRA 

KAMIMURA - OAB:312.915/SP

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724300 Nr: 5295-75.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEROLINO CORREIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA, NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR 

- OAB:OAB/MT8872

 (...) DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428395 Nr: 10518-48.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:MT/ 13.127-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10518-48.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Antônio Pereira Cabral.

Executada: Imobiliária Santa Fé Ltda.

Vistos, etc...

ANTÔNIO PEREIRA CABRAL, via seu bastante procurador, na ação de 

‘Execução de Sentença’ que move em desfavor de IMOBILIÁRIA SANTA 

FÉ LTDA, postula no sentido de que seja desconsiderada a personalidade 

jurídica da empresa executada, recaindo a penhora sobre os bens dos 

sócios (fls.404/411; fls.416/422), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Citem-se os sócios (fl.419), para manifestarem-se e requererem as 
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provas cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 88580 Nr: 24041-16.1998.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE PESTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE PESTANA - 

OAB:3561-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 24041-16.1998

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Antônio José Pestana.

Executada: Sul América Companhia Nacional de Seguros.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.433) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, observa-se que há informação de que o exequente é 

falecido (fl.421), assim, hei por bem em suspender o processo, com fulcro 

no artigo 313, inciso I do Código de Processo Civil e determino à executada 

(atual credora) – Sul América Companhia Nacional de Seguros- para que 

cumpra o disposto no e §2º, inciso I do artigo supra, no prazo de (60) 

sessenta dias, bem como, requeira o que de direito.

 Cumprida a determinação, façam as anotações de estilo, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778906 Nr: 5738-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFÉ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - 

OAB:227541/SP, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961, 

TATIANE LOUZADA - OAB:215377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5738-55.2015

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.

Executada: Transfé Transportes e Locação Ltda.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.65) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fl.44v – outubro/2016) está 

defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711778 Nr: 6805-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:16.846-A MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6805-60.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Sérgio da Silva.

Executada: Tim Celular S.A.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos da certidão de (fl.79), hei por bem em determinar 

que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712210 Nr: 7264-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIA GRAZIELLE DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7264-62.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Panamericano S.A.

Executada: Fábia Grazielle da Silva Marques.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.89) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fl.78 – dezembro/2016) está 

defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445237 Nr: 419-48.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPGRAOS COMERCIO E EXPORTACAO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 
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OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:PR/14573

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 419-48.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Rodorápido Transportes Ltda.

Executado: Campgrãos Comércio e Exportação de Cereais Ltda.

Vistos, etc...

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, via seu bastante procurador, na 

ação de ‘Execução de Título Extrajudicial’ que move em desfavor de 

CAMPGRÃOS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, postula no 

sentido de que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa 

executada, recaindo a penhora sobre os bens dos sócios (fls.145/159; 

fls.161/167), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Citem-se os sócios (fl.150, alínea ‘c’), para manifestarem-se e requererem 

as provas cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431821 Nr: 482-10.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR LAURO KAHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, ADELAIDE 

GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 482-10.2010

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Arthur Lauro Kaha.

Executados: José Carlos de Oliveira e Adelaide Gonçalves Jovino.

Vistos, etc...

Considerando que o executado José Carlos de Oliveira faleceu (fl.210), 

hei por bem em suspender o processo, com fulcro no artigo 313, inciso I 

do Código de Processo Civil e em consonância com o petitório de 

(fls.208/209), determino a intimação do cônjuge do executado, para que no 

prazo de (20) vinte dias, regularize a representação processual.

 Cumprida a determinação, façam as anotações de estilo e após, dê-se 

vista ao exequente, para manifestação em (10) dez dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 881371 Nr: 10740-35.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELLE APARECIDA PINHEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 425579 Nr: 7712-40.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA, 

MARIA APARECIDA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7712-40/2009

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Carlos Nivaldo Marques de Souza e Outros.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.119), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 294128 Nr: 8696-68.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BORGES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº8696-68/2002

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Carlos Guilherme da Silveira e Lima.

 Executada: Elaine Borges da Silva.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da executada (fl.344), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404542 Nr: 264-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO JUNIOR ARAUJO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 264-50.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Bunge Alimentos S.A.

Executado: Tiago Júnior Araújo Cirino.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.354), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736777 Nr: 16046-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16046-24.2013

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.

Réu: Duarte & Alencar Ltda Me.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.89), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 338814 Nr: 7068-73.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN CHARLEYE DUCCINI 

- OAB:287027

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº7068-73/2004

Ação: Execução

 Exequente: Duilio Piato Junior.

Executado: Luiz Antônio Viola.

 Vistos, etc.

Defiro o levantamento da importância depositada à (fl.249), conforme 

requerido à (fl.250 – item “b”), mediante as cautelas de estilo.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.250 – 

item “a”), conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774645 Nr: 4139-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERLEI BATISTA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4139-81/2015

Ação: Cobrança

Autor: Banco Itaú Unibanco S/A.

Réu: Gerlei Batista de Jesus.

Vistos, etc.
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Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do réu (fl.66), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733050 Nr: 13118-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - 

OAB:22967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13118-03.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco Bamerindus do Brasil S.A. (Atual Banco Sistema S.A.).

Executada: Marina Vieira da Silva.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.302), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410491 Nr: 6521-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLANQUES FERREIRA CHAVES, THALLES REZENDE 

LANGE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:11922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6521-91.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Flanques Ferreira Chaves e Thalles Rezende Lange de Paula.

Executada: Laura Gonçalves Jovino.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.368), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 360919 Nr: 12155-73.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFIG BADIE DAUD, RAFIG BADIE DAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER COSTA SILVA, MARIA DOS REIS 

COSTA, WALTER COSTA SILVA, MARIA DOS REIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos declaratórios intentados por 

RAFIG BADIE DAUD, e, via de consequência, mantenho o despacho de 

(fl.173), em sua íntegra.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 786124 Nr: 8672-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFRO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA ME (AUTO POSTO DOIS IRMÃOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8672-83.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Mafro Transportes Ltda.

Executado: Eleandro Antônio Marques Peres e Cia Ltda Me.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.164), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814608 Nr: 1055-38.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 
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SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1055-38.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Honda S.A.

Réu: Rogério Soares da Silva.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.72), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 900014 Nr: 5323-67.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALFREDO REVERBEL BENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO SKILHAN 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RS 70.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5323-67.2018

Ação: Carta Precatória

Requerente: João Alfredo Reverbel Bento Pereira.

Requerido: Evandro Ricardo Ries da Silveira.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.15) e o disposto no artigo 393, 

§2º da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da precatória com as baixas 

de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 890791 Nr: 2070-71.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME, MARCOS ANTONIO DA COSTA, 

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:368.438/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2070-71.2018

Ação: Carta Precatória

Requerente: Cooperativa Agroindustrial Paragominense.

Requeridos: Agronegócios Nacional Comércio de Produtos Agrícolas Ltda 

Me e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.16) e o disposto no artigo 393, 

§2º da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da precatória com as baixas 

de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382660 Nr: 10863-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FLORESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 10863-19/2006

Ação: Busca e Apreensão

Exequente: Banco Finasa S.A.

Executado: Jorge Luiz Floresta.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Renajud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do 

executado (fl.134), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 817159 Nr: 1933-60.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, WANESSA CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:48.461/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1933-60.2016

Ação: Mandamental

Autora: Simone Aparecida de Faria Dutra.

Réu: Rc Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.75), determino a intimação 

pessoal da parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 
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inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722220 Nr: 3236-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3236-17.2013

Ação: Reintegração de Posse

Autor: Banco Safra S.A.

Réu: Ivanildo Alves de Araújo.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.91), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717093 Nr: 12511-24.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12511-24.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Antônio Ribeiro Leite.

Executada: Austin Engenharia Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.92), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825778 Nr: 4959-66.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BATAGLINI, RENATA CORTESE DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO, JOSE MANOEL DA SILVA 

ABREU, LAMBERTO MARIO HENRY, ESPOLIO DE JOSE SCATOLIN, ELIO 

LINHARES, RENATA CORTESE DE OLIVEIRA, MARIA VILMA SCATOLIN, 

ELIANA BEATRIZ SCATILON, EMERSON JOSE SCATOLIN, EUCLIDES 

BRAGATTO, IRACY ROSA OLINO SUARDI, ESPÓLIO DE SAMIR BADIN, 

JOSE MARCELO LIMA SOARES, ORLANDO PEREIRA, KATIA MARIA 

LOPES MARTINS MARTELLO, PEDRO FERNANDES DE SOUZA, MAURICIO 

AMARAL LOPES, ESPÓLIO DE YOSHITO INOUE, KIYOKO ITO INOVE, 

ESPÓLIO DE JAIR SOARES, ARISTEIA SOARES DA CRUZ, ESPÓLIO DE 

ADOLPHO CORTESE, THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE, DALVA 

LELIS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGAO SANTOS 

- OAB:OAB/PR24498, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:OAB/MT 15.732-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos declaratórios intentados por 

HSBC BANK BRASIL S.A., e, via de consequência, mantenho a decisão de 

(fls.593/verso), em sua íntegra.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 16 

de outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 760060 Nr: 13358-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ALVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13358-55.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Itaucard S.A.

Executado: José Luiz Alves Sobrinho.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.47), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 757800 Nr: 12012-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENARA FELICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12012-69/2014

Ação: Execução

Exequente: Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.

Executada: Senara Felício da Silva.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da executada (fl.86), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739889 Nr: 1912-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MENDES -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO GONÇALVES RIOS-ME, FÁBIO SÉRGIO 

VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1912-55.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Pedro Mendes Me.

Executados: Célio Gonçalves Rios Me e Fábio Sérgio Vitor.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.180), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797283 Nr: 13226-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LUGATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSO GONÇALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13226-61.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Maria Aparecida Lugato.

Executado: Ildefonso Gonçalves Silva.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.146), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748901 Nr: 7190-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILDA CARVALHO AMARAL- EI, ROSILDA 

CARVALHO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS 

- OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, JOÃO 

VICTOR T. ONO CARDOSO - OAB:OAB/MT 14.051, RODRIGO SILVEIRA 

- OAB:10410/MT, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7190-37.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.

Executados: Rosilda Carvalho Amaral Ei e Rosilda Carvalho Amaral.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.78), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742422 Nr: 3562-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO MOURA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3562-40.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de MT.

Executado: Paulo Ricardo Moura de Sousa.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.127), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, bem como, recolha as custas remanescentes, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813618 Nr: 781-74.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NOVAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 781-74.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Ricardo Novais da Silva.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.53), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737402 Nr: 265-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE 

SOUZA - OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos declaratórios intentados por 

LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN E OUTROS, e, via de 

consequência, mantenho a decisão de (fls.141/verso), em sua íntegra.Por 

fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403199 Nr: 16700-21.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER, 

CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº16700-21/2007

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Tereza de Lourdes Garcia Xavier e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.153), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737880 Nr: 608-21.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJS HOTÉIS E TURISMO LTDA, MARCIA 

CARVALHO DA SILVA, OTTON CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº608-21/2014

Ação: Ordinária

Autor: Banco do Brasil S/A.

Réus: TJS Hotéis e Turismo Ltda.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço dos réus (fl.97), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte executada, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431768 Nr: 429-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WENER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 429-29.2010

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Zaher & Cia Ltda.

Executado: David Wener Alves da Silva.

Vistos, etc...

Rejeito a manifestação apresentada pela parte executada, via seu curador 

especial às (fls.113/114v), haja vista que o feito se trata de Execução de 

Título Executivo Judicial e não mais Monitória.

De outro lado, considerando os termos da certidão de (fl.116), determino a 

intimação pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante 

legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), 

dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 70337 Nr: 5905-68.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO GULLI, ROQUE WILLIANS 

VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº5905-68/1998

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso.

 Executados: Valdir Aparecido Gulli e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.223), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713017 Nr: 8114-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES - BENZ LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASIA & RASIA LTDA, ELTON RASIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON GOMES MACIEL - 

OAB:OAB/MT 18.714 E, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - OAB:19466/O, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8114-19/2012

Ação: Reintegração de Posse

Autor: Mercedes Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil S.A.

Réus: Rasia & Rasia Ltda e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço dos réus (fl.139), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449694 Nr: 4874-56.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO DONIZETE MARTINS, EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATCHMO COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4874-56.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Laércio Donizete Martins e Edilma Avelino dos Santos 

Rossoni.

Executado: Satchmo Comércio de Livros e Serviços Empresariais.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.222), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712969 Nr: 8060-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. H. COMPENSADOS LTDA ME, BENO HISTER, 

IVONE HULLER HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, FRED 

MILHOMEM SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ANDRADE SOARES DA 

SILVA - OAB:33.327/DF, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT12.208-A, Ramão Vilalva Júnior - OAB:22818/O, RAYANE 

MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:22967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8060-53.2012

Ação: Monitória

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: I. H. Compensados Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.137), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805077 Nr: 16329-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 

ME, MARIO JORGE BUCATER, SANDRA REGINA BUCATER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16915, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:13.905-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16329-76.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Francisco de Assis da Costa Oliveira.

Executada: S J P Tur Transportes e Turismo Ltda Me.

Vistos, etc...

Deixo de analisar os embargos de declaração de (fls.150/verso), ante a 

ausência de amparo legal, pois, tem como objeto a certidão de (fl.154) e 

não a decisão de (fls.150/151v), portanto, totalmente descabido.

Ademais, observa-se que a parte executada se quer folheou os autos, 

uma vez que a certidão de (fl.154) refere-se à decisão de (fls.124/verso).

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo 

do débito atualizado, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742291 Nr: 3485-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA, CLOVES FERNANDES 

MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, 

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16755/O, SILVIANA 

MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3485-31.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.

Executados: Gilberto de Oliveira e Cloves Fernandes Maia.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.111), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735984 Nr: 15405-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA MATHEUS E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15405-36.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executada: Almeida Matheus e Cia Ltda Me.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.89), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715370 Nr: 10644-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYANA ALVES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER AMMS PROCESSAMENTOS E MEIOS 

PAGAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10644-93.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Layana Alves Castro.

Executada: Super Amms Processamentos e Meios de Pagamentos Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.187), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728680 Nr: 9467-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PARECIDA AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9467-60.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Executada: Maria Parecida Amaral dos Santos.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.80), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, bem como, recolha as custas remanescentes, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 905550 Nr: 6989-06.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTELES CADIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERLEY JOSE DA SILVA, DINNEA MARA 

BUENO DE GODOI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DA SILVA ASSUNÇÃO 

CADIDÉ - OAB:OAB/MT 16973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6989-06/2018

Ação: Anulatória de Negócio Jurídico

 Autor: Aristoteles Cadide da Silva.

Réus: Aderley José da Silva e Outra.

Vistos, etc.

ARISTOTELES CADIDE DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico”, em desfavor de ADERLEY JOSÉ DA SILVA e DINNEA 

MARA BUENO DE GODOI DA SILVA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos 

conclusos.

D E C I D O:

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ:

a) qualificando as partes correta e completamente, eis que os dados se 

encontram incompletos, especificamente no que tange ao Código de 

Endereçamento Postal (CEP) dos réus, nos termos do artigo 319, II, do 

Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP;

 b) indicando o correto o valor da causa, observado os termos do artigo 

292, incisos II e IV e artigo 319, V, do Código de Processo Civil;

 c) recolhendo as custas e taxas remanescentes, considerando o valor da 

causa devidamente retificado, bem como, comprove seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo;

d) juntando o comprovante de endereço no qual a parte autora figure 

como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora (art.320, CPC).

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos.

Ademais, determino o desentranhamento das (fls.26/47), pois 

correspondem a contra-fé.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 15 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 905698 Nr: 7015-04.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAL BONFIM INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e 

taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, 

ambos do Código de Processo Civil; oportunamente, determino que seja 

cumprindo integral e corretamente os termos do §1º do art. 914 do Código 

de Processo Civil (trazendo as cópias indispensáveis da execução em 

apenso), nos termos do artigo 319, VI, e, 320 do CPC, sob pena de 

extinção do feito nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso IV, do CPC 

concomitantemente com os termos do Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Ademais, determino à Senhora 

Gestora que certifique a tempestividade dos embargos à execução de 

(fl.04/39).Intime-se e cumpra-se.Roo-MT, 15 de outubro de 2018.Dr. Luiz 
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Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 897948 Nr: 4644-67.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO KRAKER LTDA ME, ELOIR KRAKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, ELLO 

LOCAÇOES DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MORAES DA ROSA - 

OAB:40555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4644-67/2018

Ação: Cobrança

Autor: Auto Kraker Ltda Me.

Réus: Yara Brasil Fertilizantes S/A e Outro.

Vistos, etc.

AUTO KRAKER LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação de 

Cobrança” em desfavor de YARA BRASIL FERTILIZANTES e ELLO 

LOCAÇÕES DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado.

Que distribuíra a presente ação de forma física, sendo determinado à 

(fl.140) a correta distribuição, via PJe, bem como, que a parte deixara de 

proceder ao recolhimento das custas iniciais, conforme determinado na 

decisão de (fls.144).

É o relatório necessário.

D E C I D O:

É sabido que na Comarca de Rondonópolis – MT, os feitos gerais cíveis 

deverão distribuídos via PJe, devidamente intimada a proceder a correta 

distribuição; a parte autora não comprovara a correta distribuição, em 

conformidade com a certidão de (fl.146).

Assim, configurada está a inadequação da via eleita pela autora.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado AUTO KRAKER LTDA ME, pessoa 

jurídica de direito privado, em desfavor de YARA BRASIL FERTILIZANTES 

e ELLO LOCAÇÕES DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, com fulcro art. 485, IV e no art. 321, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial.

Custas pela parte autora.

Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ.

Sem honorários, eis que incabíveis à espécie.

 Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 10 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004663-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE MOURA (EXECUTADO)

J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004663-27/2016 Ação: Cumprimento de Sentença Arbitral Exequente: 

Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda – 

TARCOM. Executado: J. Moura Empreendimentos Imobiliários e Eventos 

Ltda. Vistos, etc... TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA – TARCOM, via seu bastante 

procurador, postula no sentido de que seja determinado à Receita Federal, 

a exibição das (3) três últimas declarações de imposto de renda do 

executado J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS 

LTDA, devidamente qualificado, vindo-me conclusos. D E C I D O: 

Compulsando-se os autos, verifica-se que o exequente ingressara com 

pedido para realização de penhora “on line”, nada sendo encontrado nas 

contas bancárias, bem como, diligenciou em busca de bens em nome do 

executado, não obtendo êxito, assim, existindo provas de que, 

efetivamente, tenha diligenciado para buscar bens do devedor passíveis 

de constrição. Ademais, tenho entendido que o juiz da execução só deve 

deferir pedido de expedição de oficio à Receita Federal ou consulta via 

“Infojud” e demais instituições portadoras de informações sigilosas acerca 

da situação de devedores, após o exequente comprovar que não logrou 

êxito nas tentativas efetuadas para encontrar os devedores, ou os bens a 

serem penhorados e, no caso, vê-se que o requerente exauriu as 

possibilidades que estavam ao seu alcance. Confira-se a respeito do 

tema: “Não se desconhece que a função jurisdicional prescinda, às vezes, 

de requisição de informações para o primado dos elementos condutores à 

certeza, e aí, em face do interesse público, o sigilo bancário não lhe será 

obstáculo. Contudo, não pode o diretor do processo substituir 

providências cabíveis à agravante, que, provando o seu exaurimento e a 

justa causa que originou sua omissão no momento do nascimento do seu 

crédito, certamente, no interesse da Justiça, se provocado, exercerá o 

poder discricionário para a relevância social”. (RJTAMG - n.º 71, p.96/99). 

Por fim, o interesse do exequente na descoberta de bens que possam ser 

objeto de penhora, se revela, a meu ver, suficiente para ensejar a quebra 

do sigilo fiscal da executada, uma vez que a exequente já esgotou todos 

os meios para tentar liquidar seu crédito. É do Superior Tribunal de Justiça, 

o entendimento que: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INFOJUD. INEXISTÊNCIA 

DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO 

DEVEDOR. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (art. 543-C do CPC), ratificou a necessidade de interpretação 

sistemática dos artigos 655-A do CPC e 185-A do CTN, de modo a 

autorizar a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras, 

independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, pelo 

exequente, após o advento da Lei 11.382/06. 2. O mesmo entendimento 

adotado para o Bacenjud, deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, 

porquanto, meios colocados a disposição dos credores para simplificar e 

agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 3. 

Recurso especial provido.[...]. Neste contexto, acredito que o mesmo 

entendimento adotado para o Bacenjud, deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, porquanto, meios colocados a disposição dos credores para 

simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de que 

os autos retornem ao Tribunal de origem para que seja determinada a 

realização do Infojud requerida pelo recorrente. Diante do exposto, em 

juízo de retratação reconsidero a decisão agravada, para com base no 

art. 557, § 1º-A, do CPC, dar PROVIMENTO ao recurso especial. 

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de maio de 2015. MINISTRO 

MAURO CAMPBELL MARQUES Relator. (STJ - AgRg no REsp: 1522840 SP 

2015/0064413-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de 

Publicação: DJ 10/06/2015) (Supressão nossa) É ainda, no mesmo 

sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL 

POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS 

PARA LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – POSSIBILIDADE. 

Esgotados todos os meios para localizar bens passíveis de penhora, é 

possível deferir a expedição de ofício à Receita Federal, por meio do 

sistema INFOJUD, com intuito de obter declaração de imposto de renda do 

executado, haja vista que o caráter sigiloso das informações solicitadas 

não pode se sobrepor à efetiva prestação jurisdicional. Recurso provido.” 

(TJ-MS - AI: 14033810220158120000 MS 1403381-02.2015.8.12.0000, 

Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) Assim, demonstrado de forma 
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inconteste que o exequente tenha exaurido os meios que estavam ao seu 

alcance, hei por bem em DEFERIR a pretensão levada a efeito à (fl.93- 

correspondência ID 11834258), e, via de consequência, nesta data, fora 

realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentada pelo 

executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria junto à 

secretaria. Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio 

oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e 

tão somente a busca on line de veículos em nome da parte executada 

(fl.93- correspondência ID 11834258), conforme se verifica pelos extratos 

em anexo. Outrossim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 

(10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, bem como, extrato do “Renajud”. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009659-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FALCAO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

CATIA BEATRIZ TEIXEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009659-97/2018 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: Lavoro 

Agrocomercial S.A. Executados: Catia Beatriz Teixeira Araujo e Outro. 

Vistos, etc. LAVORO AGROCOMERCIAL S.A,, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução por 

Quantia Certa” em desfavor de CATIA BEATRIS TEIXEIRA ARAUJO e JOSÉ 

FALCÃO DA SILVEIRA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Citem-se os 

executados, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15) Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge dos executados. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15) Cientifiquem-se os executados para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo/Mt 19/outubro/2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004254-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004254-17.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 

Réu: Juarez Vieira dos Santos Vistos, etc... BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor de JUAREZ VIEIRA DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos e após devidamente processado, 

requereu a desistência da ação ID-15213629, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela 

autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo 

a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

desfavor de JUAREZ VIEIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos e 

o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pelo autor. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 19/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004534-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FELICIO MARQUES (AUTOR(A))

PATRICIA DALL AGNOL MARQUES (AUTOR(A))

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004534-51.2018 Ação: Manutenção de Posse Autores: Fernando Felicio 

Marques e Outra Réu: Bruno de Castro Silveira Vistos, etc... FERNANDO 

FELICIO MARQUES e PATRÍCIA DALL’AGNO MARQUES, com qualificação 

nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de BRUNO DE 

CASTRO SILVEIRA, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado, requereu a desistência da ação ID-14257184, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado 

pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, 

homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o processo 

terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a 

jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, 

pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 

2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 

9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da 
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regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por FERNANDO FELÍCIO MARQUES e PATRÍCIA DALL’AGNO MARQUES, 

desfavor de BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, com qualificação nos autos e 

o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pelos autores. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt., 19/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010247-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

ALCIDES BENTO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

MARCIO IRINEU DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010247-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

ALCIDES BENTO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

MARCIO IRINEU DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010247-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

ALCIDES BENTO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

MARCIO IRINEU DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000332-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENICIO AVELINO SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARIA LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000332-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENICIO AVELINO SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARIA LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007500-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

EUDES ESTEVAM QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007500-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

EUDES ESTEVAM QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002921-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORREIA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002921-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORREIA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004654-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAPOTE DE CARVALHO (AUTOR(A))

ERICA CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS (RÉU)

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004654-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAPOTE DE CARVALHO (AUTOR(A))

ERICA CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS (RÉU)

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004654-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAPOTE DE CARVALHO (AUTOR(A))

ERICA CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS (RÉU)

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006366-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EUNICE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDER MARQUES DA SILVA - ALVO TURISMO - ME (RÉU)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001402-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA QUERINO (AUTOR(A))

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que no 

prazo de 05 dias se manifeste sobre a petição ID 12511073, a qual reiterar 

a contestação apresentada no ID 12017823, tal documento não foi 

localizado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003058-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA (ADVOGADO(A))

AURECI MARIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002197-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

TAMIRES LORRANA DAS NEVES SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001245-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

CRISTINA MARIA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

DANIELA VOLPE GIL SANCANA (ADVOGADO(A))

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001329-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MAICON GOMES DA ROCHA (AUTOR(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO (ADVOGADO(A))

GENIVALDO MARIANO GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS GARCIA & SOUZA GARCIA LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007591-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NADIA FERNANDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BETHANIA VIANNA TELLES VELLOSO (REQUERIDO)

TAIS BORJA GASPARIAN (ADVOGADO(A))

T4F ENTRETENIMENTO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005842-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CICCI RESENDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para depositar os valores referente às 

diligências do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008870-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

ROSANE PEREIRA BARROS ISUMI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005236-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NR SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida ID 15523305, requerendo o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004921-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação á 

contestação ID 15229334, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003644-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS (ADVOGADO(A))

DANIEL BALBINO CAJANGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES SOUZA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA ALVES PADILHA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSSATTO (AUTOR(A))

NELZI DE FREITAS (AUTOR(A))

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

NEUZA MACHADO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATEFFIR - FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA FIDES REFORMATA 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida ID 15416783, requerendo o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002688-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA NETO (AUTOR(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (RÉU)

ALBADILO SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004299-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA (ADVOGADO(A))

CONCEICAO SENA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 15140982, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003602-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ZENKER RILLO (ADVOGADO(A))

FELIPE DO CANTO ZAGO (ADVOGADO(A))

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO MONEO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 
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especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 448747 Nr: 3926-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arystóbulo de Oliveira 

Freitas - OAB:82.329-SP, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - OAB:236637

 Vistos.

Intime-se a parte autora a fim de manisfestar acerca do pedido de fls. 

224/227, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 759038 Nr: 12773-03.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEIA DE FATIMA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Vistos.

I – Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir, em 10 

dias, ou manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 812998 Nr: 526-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VITAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL REGINA CAMARGO 

GARCIA - OAB:15213/O

 Vistos.

Companhia de Crédito Financiamento e Investimento RCI Brasil move ação 

de busca e apreensão em face de Roberto Vital de Oliveira, qualificado 

nos autos.

A parte autora requereu a desistência da ação e a baixa em eventual 

bloqueio judicial, bem assim desistiu do prazo recursal (fl. 113).

A parte ré concordou com o pedido de desistência da ação e a baixa no 

bloqueio judicial, bem como desistiu do prazo recursal (fl. 116).

É o relatório. Decido.

A parte autora requereu a desistência e arquivamento do presente feito, 

apresentando a justificativa de que fora realizado acordo extrajudicial, 

conforme se evola da petição de fl. 113, ressaltando ainda que a parte ré 

manifestou a concordância com o pedido conforme se evola de fl. 116.

Ante o exposto, homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200 

do Código de Processo Civil, e julgo extinta a ação, o que faço sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Proceda-se a baixa do bloqueio do sistema RENAJUD de fl. 61.

Tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se 

os autos, com as baixas necessárias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 782474 Nr: 7202-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO DAYCOVAL S/A move ação de Busca e Apreensão em face de 

RONALDO ROCHA DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora requereu a desistência da ação, tendo em vista que a 

autora entrou em composição amigável (fl. 44).

É o relatório. Decido.

A parte autora requereu a desistência e arquivamento do presente feito, 

apresentando a justificativa de entrou em composição amigável com a ré, 

conforme se evola da petição de fl. 44, ressaltando ainda que a parte ré 

não foi citada para responder a ação.

Da análise dos autos, percebe-se que não houve sequer citação do 

requerida, quem dirá apresentação de resposta (CPC, artigo 485, §4º), 

viabilizando assim a homologação da desistência requerida pela autora.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 

200 do Código de Processo Civil, e julgo extinta a ação, o que faço sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte autora.

No entanto, quanto aos honorários sucumbenciais, ante a não 

configuração da triangulação processual, os mesmos não são devidos.

Tendo em vista a desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 787704 Nr: 9292-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA RODRIGUES DE REZENDE, ANTONIO 

FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDES - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 Vistos.

Tendo em vista a petição de fl. 74 informando a possibilidade novo 

praceamento, intime-se a parte autora para informar se insiste no pedido 

de suspensão do feito formulado às fls. 73/73verso ou concorda com 

novo praceamento no prazo de 05 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 396631 Nr: 10146-70.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA RONDONOPOLIS LTDA, MIRNA CONTINI 

FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ALOISIO JUNGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos formulado pela autora às fls. 100.

Int.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 904841 Nr: 6816-79.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LARI PERFETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

manejado por Sergio Lari Perfete em desfavor de Kmerchi Construtora e 

Incorporadora Ltda., ambos devidamente qualificados na exordial.

Analisando os autos, verifico que estão preenchidos os pressupostos 

legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 

134, § 4º, CPC/2015).

Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas (art.134,§1º, 

CPC/15), caso ainda não tenham sido realizadas.

Ressalto que a instauração do incidente suspende o processo principal 

(art. 134,§3º, CPC/15).

Cite-se o sócio para manifestar-se e requerer as provas cabíveis em 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 135 do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 786125 Nr: 8673-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO XAVIER TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 726314 Nr: 7249-59.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUPIA OLIVEIRA MESTRE, ESPÓLIO DE JOSÉ 

SALMEN HAMZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas isentas (fls. 24), e honorário conforme pactuado.

Expeça-se mandado de averbação ao CRI.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 857703 Nr: 2412-19.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER - 

OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora e honorário conforme pactuado.

Expeça-se mandado ao CRI para as baixas necessárias.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 286292 Nr: 1467-57.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORECIO MENDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora e honorário conforme pactuado.

Expeça-se mandado ao CRI para as baixas necessárias.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 419411 Nr: 1737-37.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, ORECIO MENDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Vistos.

Foi realizado o acordo entabulado pelas partes no feito principal de código 

286292 onde consta no item VIII às fls. 225/228 que as partes ficariam 

responsaveis pelo requerimento de extinção dos embargos.

Desta forma, intime-se a parte autora para manifestar no presente feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 441124 Nr: 9793-25.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOT, WAGNER TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 Vistos.

Foi realizado o acordo entabulado pelas partes no feito principal de código 

286292 onde consta no item VIII às fls. 225/228 o pedido de arquivamento 

do presente.

Desta forma, determino o arquivamento do presente feito, com as baixas e 

anotações devidas.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 867704 Nr: 5861-82.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALEZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER - 

OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora e honorário conforme pactuado.

Expeça-se mandado ao CRI para as baixas necessárias.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 858900 Nr: 2821-92.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER - 

OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora e honorário conforme pactuado.

Expeça-se mandado ao CRI para as baixas necessárias.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 418792 Nr: 1186-57.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO VACCARO, LEONORA OLIVEIRA 

VACCARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 Vistos.

Foi realizado o acordo entabulado pelas partes no feito principal de código 

286292 onde consta no item VIII às fls. 225/228 o pedido de arquivamento 

do presente.

Desta forma, determino o arquivamento do presente feito, com as baixas e 

anotações devidas.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 451252 Nr: 6432-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO PIRES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 712143 Nr: 7193-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 424469 Nr: 6622-94.2009.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAFICA MONTREAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 770848 Nr: 2559-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SIMON BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:18263/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 749714 Nr: 7600-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRA DE LIMA & PONTES LTDA - ME, 

EMERSON APARECIDO DA SILVA PONTES, EMERSON APARECIDO DA 

SILVA PONTES, ADRIANA COIMBRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de juntada de substabelecimento de fl. 99, com 

consequente vista para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 332252 Nr: 2870-90.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA SOARES GONCALVES, LUCIANO 

SOARES GONCALVES DE SOUZA, LEONARDO RANDAZZO NETO, MARIA 

DA PENHA SOARES GONCALVES, CHRISTIANO SOARES GONÇALVES 

DE SOUZA, FERNANDO SOARES GONCALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA 

SEGUROS S/A, RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611/MS, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT/7.670, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, ROGERIO NUNES 

GUIMARAES - OAB:6569/ MT

 Vistos.

 Inicialmente, certifique-se a Secretaria se a parte executada foi intimadas 

conforme determina a decisão de fls. 888/889.

Intime-se a parte exequente a fim de se manifestar acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença de fls. 890/905, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 765115 Nr: 15915-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611/MS, OSMAR DA SILVA MONTEIRO - OAB:7670/MT, 

ROGERIO NUNES GUIMARAES - OAB:6569/ MT

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito formulado à fl. 238.

Aguarde-se o Julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

96461/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 382360 Nr: 10553-13.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22.656/O

 Vistos.

Intime-se o executado para, em 15 dias, se manifestar acerca da petição 

de fls. 280/282.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 787158 Nr: 9055-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO RIBEIRO NUNES DOS SANTOS, 

GERMANO HENRIQUE VIDOVIX NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 873225 Nr: 7725-58.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO OLIVEIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS N. CAVALCANTE 

- OAB:OAB/MS 12.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos.

Tendo em vista que as partes realizaram o acordo nos autos em apenso 

(cód. 787158), determino o arquivamento do presente feito, com as baixas 

e anotações devidas, via de consequência determino a baixa do gravame 

do veículo automotor.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 824469 Nr: 4414-93.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORELINA LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, BANCO 

PANAMERICANO, NILDA BENITES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA PEREZ GOES - 

OAB:14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER - 

OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 722290 Nr: 3303-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R.R. DE OLIVEIRA ME, ANDERSON 

ROBERTO REZENDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 719912 Nr: 952-36.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PORTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 811026 Nr: 18240-26.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANDRO FERREIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTSUL - TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES 

LTDA, ANTONIO ALBERTO MARQUES AQUINO, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/mt, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MT8506A

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 726328 Nr: 7263-43.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICORDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação, bem 

assim foi comunicado o cumprimento da obrigação às fls. 176/178. Desta 

forma, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 777652 Nr: 5320-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINA ANTONIA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 Vistos.

Homologo o acordo de fls. 102/105 entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 714339 Nr: 9536-29.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALZINO ARNALDO BURTTET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURANDI - OAB:12.208-A

 Vistos.

Tendo em vista o teor da decisão de fl. 245 e a petição de fl. 247, intime-se 

o patrono da para autora para, em 05 dias, efetuar a regularização do polo 

ativo da demanda.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 281242 Nr: 4685-30.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 Vistos.

Intime-se a parte autora a fim de se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 269/277 no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 729746 Nr: 10392-56.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA FAMELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON - CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13241A

 Vistos.

Tendo em vista a decisão de fl. 306, designo audiência de conciliação para 

o dia 24/01/2019, às 08:00 horas.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 436795 Nr: 5463-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE RODOMAIS 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA EDWIRGENS NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:MT 18.441, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MT9708A, MICHELLY 

DIAS MASSONI - OAB:15458, RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:MT/10.032

 Vistos.

Indefiro o pedido de bloqueio de sistema via BACENJUD de fls. 267/269, 

tendo em vista que não se esgotaram os meios para localização da 

requerida, bem assim a mesma se quer foi citada para satisfação da 

obrigação de forma voluntária.

Intime-se a parte exequente para, em 15 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 825291 Nr: 4716-25.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCL PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DA SILVA BRITO, EDSON 

FERREIRA MACHADO, ALIANÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME CLIVATI BRANDT - 

OAB:43368/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora a fim de se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 78/87 no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 718631 Nr: 14097-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA KERINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB/MT9106, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BATISTA GUSMAO - 

OAB:OAB/MT4.062

 Código 718631

SENTENÇA

Vistos.

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT ajuizou uma ação de 

cobrança em face de Edir de Souza Santos, devidamente qualificados na 

exordial, em razão da unidade consumidora 1007599 encontrar-se em 

débito com a proponente.

Foi julgado procedente o pedido de reconvenção apresentado, conforme 

se infere às fls. 229/232.

Transitou em julgado (fl. 233).

Às fls. 240/242, a parte reconvinda informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente às fls. 

240/242.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, julgo, por sentença, extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas se houver.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 09 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 714221 Nr: 9403-84.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA 

- OAB:23204/O, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:20756/O, JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR - OAB:17954/E, Karen Silva Nunes - OAB:22755/O, 

LEONARDO SANTOS DE REZENDE - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 
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OAB:12790-A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 15 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 735016 Nr: 14710-82.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOPES DE FREITAS, JR GUIMARAES E 

GUIMARAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:5876/MT, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - OAB:OAB/MT 16.653

 Vistos.

Certifique-se a Secretaria se a parte requerida foi devidamente intimadas 

conforme determina a decisão de fls. 158/159.

No mais, defiro o pedido de expedição de carta precatória com a finalidade 

de inquirir a testemunha Antônio Jeferson da Silva Argemon ao Juízo da 

Comarca de Diamantino/MT.

Quanto a testemunha Juranez Dantas, observo que por se tratar de 

servidor público o mesmo deve ser requisitado, conforme dispõe o artigo 

455, §4°, inciso III, do Código de Processo Civil. No entanto, deverá ser 

feita sua requisição para ser ouvido no Juízo em que o mesmo residi, 

razão pela qual determino a expedição de Carta Precatória ao Juízo da 

Comarca de Cuiabá/MT com a finalidade de proceder com a oitiva da 

testemunha arrolada.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 754184 Nr: 9885-61.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LI,A GUERREIRO 

BORGHI - OAB:OAB/P 297870

 Vistos.

Defiro os pedidos formulados à fls. 132 e 133/134.

Cumpra-se o necessário para realização da audiência designada para o 

dia 21/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 415435 Nr: 11050-56.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO JOAO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MS12.473A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl. 138, desentranhe-se e se entregue 

mediante termo nos autos.

Após, ante a certidão de fl.139, arquive-se o presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 720175 Nr: 1222-60.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL ESTEVÃO, GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl. 154.

Expeça-se carta precatória ao Juízo de Cruz Alta/RS a fim de intimar a 

parte executada.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 430147 Nr: 12103-38.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BERCA ME, JOSE ANTONIO 

BERCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 101.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 715687 Nr: 10992-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F A DO CARMO LIMA ME, FRANQUIEL 

FERNANDO APARECIDO DO CARMO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 80.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 421130 Nr: 3403-73.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIADIR ARGENTINA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO MENEZES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos.

Indefiro o pedido formulado às fls. 104/106, tendo em vista que não houve 

nenhuma alteração fática suscetível de ensejar novo deferimento do 

pedido que fora realizado em outras duas oportunidades restando 

infrutifero.

Intime-se a parte exequente para, em 15 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 425326 Nr: 7526-17.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, GERFÂNIA DO SOCORRO DAMASCENO 

DA SILVA - OAB:17.552/GO, INAIARA SILVA TORRES - OAB:29.439/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 132, tendo em vista que não cabe ao Poder 

Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes 

ou dos seus bens e rendimentos em feitos que versam sobre direitos 

disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e 

imparcialidade do juízo.

Nessa toada:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011).

Intime-se a parte autora para, em 15 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 819701 Nr: 2802-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CELÇO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCELSIOR SEGUROS, LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

OAB:18820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos.

Intime-se a parte executada para, em 15 dias, se manifestar acerca da 

petição de fls. 131/132.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 746571 Nr: 5928-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA APARECIDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito formulado à fl. 56 pelo 

prazo requerido.

Quanto ao pedido de desbloqueio judicial, observo que neste feito não fora 

em nenhuma oportunidade efetivado o bloqueio do bem objeto da 

demanda, razão pela qual indefiro o pedido neste ponto.

Int.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se aparte autora para, em 15 dias, requerer o 

que enteder de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 746537 Nr: 5912-98.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELEI MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13241A

 Vistos.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

119.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

123), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 291759 Nr: 6204-06.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL DE HOJE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - OAB:DF 13200

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar devido prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 400155 Nr: 13645-62.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI FURLAN FERREIRA, ESPÓLIO DE NERCINO 

LAZARO RODRIGUES, JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BORGES LEAL, LAURA MINHOMI 

LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON TOLEDO 

BOTELHO - OAB:OAB/PR 25.958, NIVALDO POSSAMAI - OAB:17585/PR

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de desistência de fl. 304, intime-se a parte 

requerida a fim de se manifestar no prazo de 05 dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 731478 Nr: 11873-54.2013.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÓES DE 

PRIMAVERA DO LESTE -APROCAM, TRANSPORTADORA BORTOLANZA 
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LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL RESGATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BORGES REIS - 

OAB:OAB/MT13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDERIO - OAB:13057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir, em 10 

dias, ou manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 766850 Nr: 819-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINEIA DE FATIMA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação a concessão do 

beneficio da justiça gratuita formulada neste feito, e assim o faço com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.P. I. C.Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se o presente feito, com as baixas e anotações 

devidas.Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 383936 Nr: 12070-53.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ROLAMENTOS E PECAS LTDA, ISRAEL 

SILVA BORGES, VANDERLEIA APARECIDA DE JESUS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

BANCO ABN AMRO REAL S/A., ajuizou ação de execução em desfavor 

de ISRAEL ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA., qualificados nos autos.

À fl. 117, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação pugnada 

nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fl. 117.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 704003 Nr: 11980-69.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação (fl. 75).

O requerido ainda não foi citado, não tendo sido ofertada a contestação.

 Deste feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Custas pelo autor, se devidas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório.

Após, o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 340327 Nr: 8555-78.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA FRANCISCATTO BERTOLDO, JOSE 

APARECIDO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação (fl. 88).

Deste feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Custas pelo autor, se devidas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório.

Após, o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 705935 Nr: 612-29.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Vistos.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir ou 

manifestem-se acerca da possibilidade de julgamento antecipado, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 743897 Nr: 4315-94.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavia almeida moura di 

latella - OAB:109.730-MG

 Vistos.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir ou 

manifestem-se acerca da possibilidade de julgamento antecipado, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 758523 Nr: 12462-12.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL - CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir ou 

manifestem-se acerca da possibilidade de julgamento antecipado, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 779016 Nr: 5785-29.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ADOMARO INACIO DA SILVA, ROZANIA 

CECILIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 Vistos.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir ou 

manifestem-se acerca da possibilidade de julgamento antecipado, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 809268 Nr: 17746-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIZAR APARECIDO BATISTA SANTOS, ADENIZAR 

APARECIDO BATISTA SANTOS ME, ADENIZAR APARECIDO BATISTA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNA ALG- AMERICA LATINA GUINDASTES 

LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA 

INDUSTRIA EXODUS I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROSENTAL - 

OAB:146.730 SP, PEDRO RAMBOR - OAB:83.723 OAB/RS

 Vistos.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir ou 

manifestem-se acerca da possibilidade de julgamento antecipado, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 820469 Nr: 3139-12.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO DO MICRO 

TRANSPORTADOR EM MATO GROSSO - ASBRAMT, HERIKA CASTILHO 

POLIZEL WILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Vistos.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir ou 

manifestem-se acerca da possibilidade de julgamento antecipado, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 811055 Nr: 18249-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVOS BELMIRO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Vistos.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir ou 

manifestem-se acerca da possibilidade de julgamento antecipado, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 810549 Nr: 18060-10.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE RESENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730

 Vistos.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir ou 

manifestem-se acerca da possibilidade de julgamento antecipado, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 825867 Nr: 4982-12.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON TELES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Vistos.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir ou 

manifestem-se acerca da possibilidade de julgamento antecipado, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 737666 Nr: 460-10.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÓES DE 

PRIMAVERA DO LESTE -APROCAM, TRANSPORTADORA BORTOLANZA 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL RESGATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BORGES REIS - 

OAB:OAB/MT13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDERIO - OAB:13057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT3719

 Chamo o feito a ordem.

Tendo em vista que foi interposta contestação cumulada com 

reconvenção às fls. 162/224 e que foi determinada somente a intimação 

somente para manifestar para impugnar à fl. 277, entendo ser necessário 

ser novamente expedida intimação para constar a existência da 

interposição de reconvenção.

Assim, intime-se a parte autora reconvinda para, no prazo legal, 

apresentar impugnação a contestação e manifestar-se acerca da 

reconvenção.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 345081 Nr: 607-51.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILANDIA CASIMIRO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130/MT, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - OAB:14.159-B

 Vistos.

Intime-se a parte contraria a fim de se manifestar acerca da petição de fls. 

154/156.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 712484 Nr: 7553-92.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES CABRAL LTDA ME (LUANDA 

FASHION), GILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, intime-se a parte exequente para providenciar a devida 

citação das requeridas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 765048 Nr: 15874-48.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES SALETE BEDIN GOTTARDI, NEILA GOTTARDI, 

NABI CICERO GOTTARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396, CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO 

- OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903

 Intimação do procurador da parte requerida, para no prazo legal 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 82/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 756335 Nr: 11039-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO DE OLIVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL ALVES BRANDÃO, FRANCISCO 

FERREIRA DA SILVA, MARIA GOMES PEREIRA, ESPOLIO DE JOSE VIEIRA, 

ESPÓLIO DE IZABEL PEREIRA GOMES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 

ISABEL MARQUES DE OLIVEIRA SILVA, JOÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 83, tendo em vista o esgotamento dos meios para 

citação pessoal dos requerido.

CITEM-SE os requeridos via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 720802 Nr: 1844-42.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C WORLD IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA ME, AFONSO FERREIRA MACHADO, CLAUDIA MARA DE JESUS 

MACHADO, ANTONIA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 151, tendo em vista o esgotamento dos meios para 

citação pessoal dos requeridos.

CITEM-SE os requeridos via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 741115 Nr: 2747-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 81, tendo em vista a requerida não foi 

citada/intimada na fase de conhecimento, o que faço com fulcro assente 

no artigo 513, §2º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE o requerido via edital para efetuar o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários 

advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 451911 Nr: 7090-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BENTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 183/184, tendo em vista a parte requerida não foi 

citada/intimada na fase de conhecimento, o que faço com fulcro assente 

no artigo 513, §2º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE o requerido via edital para efetuar o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários 

advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 
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Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 705952 Nr: 630-50.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA - OAB:27570/RS, 

JORGE PINTO DE OLIVEIRA - OAB:12418/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 110/110v, tendo em vista o esgotamento dos meios 

para citação pessoal do requerido.

CITE-SE os requeridos via edital na forma do artigo 256, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 743951 Nr: 4346-17.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA LUCAS GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:OAB/MG 80.055, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108654 MG, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 Intimação do procurador da parte autora, para no prazo legal apresentar 

Contrarrazões ao Embargos de Declaração de fls 58/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 393101 Nr: 6637-34.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA, DORIVALDO OLIVEIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 125, tendo em vista o esgotamento dos meios para 

citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital na forma do artigo 256, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 406055 Nr: 1778-38.2008.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP119859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 90, tendo em vista o esgotamento dos meios para 

citação pessoal do requerido.

CITE-SE os requeridos via edital na forma do artigo 256, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 769573 Nr: 1953-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINA SOUZA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DALLEGRAVE - ME, CLEBERSON 

DALLEGRAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444, ELIANE DA SILVA SOUZA - OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 93/94 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITEM-SE os requeridos via edital na forma do artigo 256, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 713940 Nr: 9091-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 68 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital na forma do artigo 256, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 797838 Nr: 13400-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL PEDRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 61 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 752274 Nr: 8891-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE SOUSA MOTA, MARINALVA LIMA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FIRMA IRMÃOS TRIVELLATO & CIA LTDA, 

ADÃO RODRIGUES, A FIRMA IRMÃOS TRIVELLATO & CIA LTDA, GILVANE 

DA SILVA FREITAS, VIGORELLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES 

S.A, JOSE JULIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 
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VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 91/92 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 740685 Nr: 2432-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIDAS FRANQUIAS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA, 

MACKSON MARCELO MANTOVAN, FLAVIA BERTOLINI MANTOVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - 

OAB:OAB/SP 247.438, JOAO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES 

- OAB:154.384/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.521 SP, VANESSA 

BOULOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP247158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os pedidos de fls. 219/220 quanto à citação por edital, tendo em 

vista o esgotamento dos meios para citação pessoal dos requeridos.

CITEM-SE os requeridos via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 821305 Nr: 3338-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EUGENIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 52 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 376932 Nr: 5269-24.2006.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANIZIA LEMOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVA LEMOS MIRANDA - 

OAB:10.039/MS, JOSE CARLOS VINHA - OAB:7963/MS, PAULA 

VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:13053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 340 quanto à intimação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal dos requeridos.

INTIMEM-SE os requeridos via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 713423 Nr: 8541-16.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 138 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 712766 Nr: 7848-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 138/138v quanto à citação por edital, tendo em vista 

o esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 721196 Nr: 2217-73.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 93 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 745967 Nr: 5553-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON JOSE DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpulsando os autos observo que a petição de fl. 74 não guarda relação 

quanto este feito, a não ser quanto a parte autora da demanda, razão pela 

qual resta prejudicada a sua análise.

Desta forma, intime-se a autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 713359 Nr: 8474-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA 

- EPP OU SOCIEDADE EDUCACIONAL RONDONOPOLITANA LTDA, 

IRACEMA DINARDI PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DE ZONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 72 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 819107 Nr: 2603-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE OLIVEIRA VICENTE- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 45/47 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 717161 Nr: 12577-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA DOS SANTOS E SANTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 104 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 725580 Nr: 6536-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCD COM E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA 

-ME, LEONÉSIO DAL PONTE, ERACI TEREZINHA PEDROSO DAL PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS 

DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ZANELLA - 

OAB:67.842/PR

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 168 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 708529 Nr: 3385-47.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTANS - TRANSPORTES RODOVIARIOS 

DE CARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE AVELAR - 

OAB:12303-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 84/88 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 706225 Nr: 932-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, EVANDRO 

RICARDO RIES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 184/185 quanto à citação por edital, tendo em vista 

o esgotamento dos meios para citação pessoal dos requeridos.

CITEM-SE os requeridos via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 809342 Nr: 17777-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA CETOLIN FERRARI PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 163, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. Após, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 408962 Nr: 13245-14.2008.811.0003

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE GLOBO DE TELEVISAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT/2615, 

ROGERIO R. GUILHERME - OAB:MT/6763

 INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestem sobre os cálculos de fls. 571/669, conforme determinação 

contida no último parágrafo da decisão de fls. 568, verso.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 814726 Nr: 1111-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA RIBAS MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ 

- OAB:OAB/PR 30.890, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:OAB/PR 

25.661

 INTIMAÇÃO da parte Embargada, ora recorrida, apresente suas 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls.125/140, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 439978 Nr: 8645-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTISUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO WIECZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:OAB/MT 

5.417-B

 INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem sobre o Laudo de fls. 

481/489, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 813571 Nr: 754-91.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA FUZETTE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:21019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 INTIMAÇÃO da parte Autora/Recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 105/116, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 754184 Nr: 9885-61.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LI,A GUERREIRO 

BORGHI - OAB:OAB/P 297870

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para fins de 

cumprimento do Mandado de Intimação. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 754184 Nr: 9885-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LI,A GUERREIRO 

BORGHI - OAB:OAB/P 297870

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 735016 Nr: 14710-82.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOPES DE FREITAS, JR GUIMARAES E 

GUIMARAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:5876/MT, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - OAB:OAB/MT 16.653

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 735016 Nr: 14710-82.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOPES DE FREITAS, JR GUIMARAES E 

GUIMARAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:5876/MT, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - OAB:OAB/MT 16.653

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 708595 Nr: 3458-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA LIMA, ANTONIO GOMES 

DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB:MT/ 9.279

 Intimação do patrono da parte autora, para comparecer nesta escrivania 

com a finalidade de retirar o ofício para dar cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 704887 Nr: 12865-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:OAB/MT4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para comparecer em 

Cartório a fim de retirar o Termo de Penhora para as providências junto ao 

Cartório competente, conforme requerido às fls. 86 e verso, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 841408 Nr: 8995-54.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEDREIRA AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:15101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para retirar a 

Carta Precatória expedida para Comarca de VOTUPORANGA/SP bem 

como, para que proceda com a devida distribuição naquela Comarca, 

comprovando nos autos a referida distribuição. Certifico ainda que, com a 

implantação do sistema PJE, a distribuição das ações passou a ser feitas 

pelos patrocinadores das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 39224 Nr: 320-06.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN CESAR MAGALHAES, ALESSANDRA 

FABIANA MAGALHAES, ADELIA GOMES FERREIRA, ARTUR MONTEIRO 

MAGALHAES JUNIOR, WELLINGTON MONTEIRO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DE LORENZI CANCELIER, CEREALISTA 

PARANATINGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido formulado à fl. 493, uma vez que compete a própria parte 

adotar as diligências necessárias e indicar bens passíveis de penhora.

Intime-se a parte exequente para, em 15 dias, requerer o que entender 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 739783 Nr: 1834-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado na petição de fl. 74.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 748908 Nr: 7197-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AMERICO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CONCEIÇÃO CARDOSO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19.872, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome do executado em razão deste processo, ante o disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 281230 Nr: 4673-16.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SOTTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:MT/ 7870

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 263..

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 431704 Nr: 364-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAGRO COMERCIO DE CEREAIS E 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, ANDERSON DE OLIVEIRA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Banco Bradesco S/A., ajuizou ação de execução por título extrajudicial em 

desfavor de Cereagro Comércio de Cereais e Produtos Agropecuários 

Ltda., qualificados nos autos.

À fl. 94, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação pugnada 

nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fl. 94.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 713717 Nr: 8849-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15.866, FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Banco Yamaha Motor do Brasil S/A., ajuizou ação de busca e apreensão 
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em face de José Flávio Arce de Oliveira, qualificados nos autos.

À fl. 120, foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém mesmo intimada não se 

manifestou (fl. 123).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora mesmo intimada pessoalmente quedou-se 

inerte, bem como devidamente intimado o patrono não se manifestou nos 

autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 713481 Nr: 8601-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Banco Itaucard S/A., ajuizou ação de busca e apreensão em face de Ana 

Paula dos Santos Lima, qualificados nos autos.

À fl. 66, foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém mesmo intimada não se 

manifestou (fl. 71).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora mesmo intimada pessoalmente quedou-se 

inerte, bem como devidamente intimado o patrono não se manifestou nos 

autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 378410 Nr: 6694-86.2006.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO MACHADO REZENDE, ASSIS DOS REIS 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALIMAN MOREIRA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À fl. 87 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR (fl. 91 e 93).

É o relatório. Decido.

Verifico que a parte autora só não foi devidamente intimada porque 

mudou-se de endereço, bem assim foi procedida a intimação do patrono 

da autora para manifestar porém não o fez.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 722677 Nr: 3687-42.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - 

OAB:35659/PR, MAURICIO SIDNEY FAZOLO - OAB:27473/PR

 Vistos.

I - Proceda-se a retificação da autuação, conforme item 1 de fl. 115.

II - Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

III - Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

IV - Defiro o pedido de suspensão até o cumprimento do acordo, ao 

arquivo.

V - Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 722553 Nr: 3562-74.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILOR CARLOS ANGHINONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVAN E NIGRO ADVOCACIA 

EMPRESARIAL-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - 

OAB:8056/MT

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Comunique-se a presente decisão aos autos de código 7020979 em 

apenso.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 806689 Nr: 16949-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LARI PERFETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, em 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 436715 Nr: 5383-21.2010.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA EMI SOMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA HERCULANO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRATICA 

JURÍDICA-NUPRAJU - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Marisa Emi Soma, ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c/c 

cobrança de aluguéis atrasados em face de Tania Herculano da Cruz, 

qualificados nos autos.

À fl. 54, foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém não manifestou nos autos 

(fl. 57).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora somente mesmo intimada pessoalmente no 

endereço declinado nos autos quedou-se inerte, bem como devidamente 

intimado o patrono não se manifestou nos autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 797622 Nr: 13327-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Banco Bradesco S/A, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 

face José Ferreira de Moura, qualificados nos autos.

À fl. 35, foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém mesmo intimada não se 

manifestou (fl. 38).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora mesmo intimada pessoalmente quedou-se 

inerte, bem como devidamente intimado o patrono não se manifestou nos 

autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 743918 Nr: 4328-93.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADI FARAH, NADIR AMARAL FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josinei Cristina Sousa Silva - 

OAB:15787/MT, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:17.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vilmar Martignano, ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio 

jurídico c/c perdas e danos com pedido de tutela antecipada para 

indisponibilização de bens em face de Badi Farah e outros, qualificados 

nos autos.

À fl. 2540, foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém não foi encontrada no 

endereço para sua intimação (fl. 2543).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora somente não foi intimada pessoalmente 

por não haver mantido o juízo informado sobre seu paradeiro, bem como 

devidamente intimado o patrono não se manifestou nos autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 804986 Nr: 16295-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARIA APARECIDA CANDIDO ME, SARIA APARECIDA 

CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELENE COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Saria Aparecida Candido – ME e outros, ajuizou ação monitória em face de 

Suelene Coelho de Barros, qualificados nos autos.

À fl. 68, foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém mesmo intimada não se 

manifestou (fl. 74).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora mesmo intimada pessoalmente quedou-se 

inerte, bem como devidamente intimado o patrono não se manifestou nos 

autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 729190 Nr: 9907-56.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAMS RIBEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUSA 

FILHO - OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 815452 Nr: 1390-57.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER BR FOODS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DIAS - OAB:16.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Intime-se a parte autora a fim de manifestar acerca do cumprimento do 

acordo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 711529 Nr: 6545-80.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO CIONEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:MT/12.628-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO 

- OAB:MT/10.661

 Vistos.

À fl. 199 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém foi localizada no endereço 

declinado nos autos e não manifestou nos autos (fl. 202).

É o relatório. Decido.

Verifico que a parte autora mesmo intimada em seu endereço quedou-se 

inerte não manifestando nos autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68977 Nr: 4120-71.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEY PACHECO DA LUZ, ACRIZIO TEOFILO 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

LEOPOLDINO - OAB:23.545/GO

 Vistos.

À fl. 436/437, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fl. 436/437.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 703676 Nr: 11653-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL, MARIA HELENA TRICHES, CARMELINA 

SANSON TRICHES, JOCIANE TRICHES SILVESTRI, SIDNEI SILVESTRI, 

JOAO CARLOS DIEL, SILVANA APARECIDA TRICHES DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Proceda-se a retificação da autuação, conforme item 1 de fl. 129.

II - Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

III - Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

IV - Defiro o pedido de suspensão até o cumprimento do acordo, ao 

arquivo.

V - Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 715753 Nr: 11064-98.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE CEMAT- ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora se houver, e honorário conforme pactuado.

Intime-se a parte autora a fim de manifestar acerca do cumprimento do 

acordo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 769733 Nr: 2049-03.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAI - FINANCEIRA AMERICANAS ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos formulados na petição 

inicial, e assim o faço, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e de honorários sucumbenciais em favor do 

advogado do requerente, que arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, a rigor do que estabelece o artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.P. R. I. C.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de 

direito.Decorrido o prazo, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 751444 Nr: 8521-54.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos formulados na 

petição inicial, e faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e de honorários sucumbenciais em favor do 

advogado do requerente, que arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, a rigor do que estabelece o artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.P. R. I. C.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de 

direito.Decorrido o prazo, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Rondonópolis/MT, 19 de outubro.Jorge Hassib IbrahimJuiz de 

Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003146-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RUIZ DE ALEMAR (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING NABHAN CIA FASHION 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDO ALVES DA GUIA FILHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COTADAS NO ID. 10022121, FUNAJURIS 

POR MEIO DE GUIA CORRESPONDENTE e R$13,50 CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000263-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITE GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COTADAS NO ID. 10031609, FUNAJURIS 

POR MEIO DE GUIA CORRESPONDENTE e R$13,50 CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009774-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RICARDO SILVA BAVARESCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOELEN FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO (RÉU)

LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (RÉU)

SILVA NASCIMENTO & SILVA NASCIMENTO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009774-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Intime a 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço cumprindo 

assim as determinações constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias 

sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). II – Intime-a ainda, 

para que no mesmo prazo alhures concedido traga aos autos cópia de 

suas três últimas declarações do imposto de renda, comprovante de 

rendimento e/ou CTPS, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. III – Ainda, intime a requerente para que traga aos autos as 

notificações de desocupação encaminhadas a requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias. IV - Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 19 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009830-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

ZELIA FERNANDES FIGUEIREDO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009830-54.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 19 de outubro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009700-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN MALTA URSINO (AUTOR(A))

FRANCISCO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009700-64.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Intime-o ainda, para que no mesmo prazo alhures 

concedido, traga aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas 
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dos meses de setembro de 2017 a outubro de 2018, referentes ao 

financiamento. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 19 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009828-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARDOSO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO TABELIONATO NOTAS PRIV. REG. CIVIL RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009828-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Assim, reconheço a incompetência deste 

Juízo e determino a redistribuição do processo ao Juízo de uma das Varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, a qual é competente para 

processar e julgar o feito de execução de alimentos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009673-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR (ADVOGADO(A))

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUSSEIN NABIH DAOUD (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009673-81.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

19 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001625-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001625-70.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando a realização da Semana Nacional de Conciliação, promovida 

pelo e. Tribunal de Justiça, designo o dia 06 de novembro de 2018 às 

15h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

19 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001587-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001587-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando a realização da Semana Nacional de Conciliação, promovida 

pelo e. Tribunal de Justiça, designo o dia 06 de novembro de 2018 às 

15h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

19 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001588-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001588-43.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando a realização da Semana Nacional de Conciliação, promovida 

pelo e. Tribunal de Justiça, designo o dia 06 de novembro de 2018 às 

15h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

19 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001581-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001581-51.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando a realização da Semana Nacional de Conciliação, promovida 

pelo e. Tribunal de Justiça, designo o dia 06 de novembro de 2018 às 

15h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

19 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008240-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008240-42.2018..8.11.003 Vistos etc. Intime o 

requerente uma vez mais na pessoa do patrono constituído para que, 

traga aos autos o extrato bancário com a indicação do numerário 

depositado, bem como uma certidão do Banco Bradesco informando que o 

valor depositado só poderá ser desbloqueado mediante ordem judicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003952-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

JOEL MATOS FERREIRA (AUTOR(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003952-85.2017.8.11.0003 Vistos etc. Não havendo 

questões preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o 

andamento do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos 

controvertidos da demanda na prova do dano e do nexo causal. Em que 

pese a inexistência de pedido de produção de provas, consigna-se que o 

Juiz, sendo o destinatário real da prova, decidirá sobre a necessidade ou 

não de sua produção diante do quadro probatório existente, podendo 

inclusive determinar a sua realização de ofício, conforme disposto no 

artigo 370, do Código de Processo Civil: "Art. 370 - Caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito. Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias." Os 

Tribunais brasileiros, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, são 

unânimes em afirmar a competência do julgador, na posição processual do 

destinatário da prova, de aquilatar as necessárias ao seu convencimento, 

por outorgar-lhe a lei competência para selecionar os meios probatórios 

requeridos, indeferindo aqueles meramente protelatórios ou que não se 

mostrem aptos a modificar o seu entendimento. A propósito: "APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE FILHO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

TERMO INICIAL DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – AGRAVO RETIDO IMPROVIDO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CULPA RECONHECIDA NO 

PROCESSO CRIMINAL – INCIDÊNCIA O ARTIGO 935 DO CÓDIGO CIVIL - 

DEVER DE INDENZAR - DANO MATERIAL – PAGAMENTO EM PARCELA 

MENSAL MANTIDA NO VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA - 

CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – QUANTIA INSATISFATÓRIA – 

MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO (...) 

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial 

vindicada, quando a sua produção é desnecessária para que o julgador 

forme o seu convencimento, sobretudo quando existem nos autos 

elementos suficientes para o deslinde da questão. Assim, deve ser 

improvido o agravo retido(...) (Ap 70972/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2014, 

Publicado no DJE 29/09/2014)” (grifei) “(...) PROVA PERICIAL – 

INDEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – MÉRITO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL - ACIDENTE CAUSADO POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO, 

COM DESCARGA ELÉTRICA - MORTE POR ELETROCUSSÃO - NEXO 

CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR (...)- I - Não configura 

cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial vindicada, 

quando a sua produção é desnecessária para que o julgador forme o seu 

convencimento, sobretudo quando existem nos autos elementos 

suficientes para o deslinde da questão. Assim, deve ser improvido o 

agravo retido. II – (...) (Ap 63318/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no 

DJE 15/10/2015)” No caso em tela, os documentos que instruem o feito, 

nesse momento processual, não são suficientes para o convencimento do 

juízo, sendo necessária a produção de prova testemunhal para corroborar 

os fatos alegados pelas partes. Dessa forma, determino a produção de 

prova oral, consistente na oitiva das partes, bem como das testemunhas a 

serem arroladas. Designo audiência de instrução para o dia 20 de março 

de 2019 às 14h00. Intime as partes, pessoalmente, para comparecem ao 

ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as que o não 

comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena 

de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão 

depositar o rol de testemunhas, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, vez que o referido parágrafo 

prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do depósito do rol 

deverá informar qual das testemunhas será intimada pela própria parte; 

qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser intimada 

por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo que para o 

caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência do senhor 

oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova 

intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio em outra 

comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta precatória 

(artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as partes 

deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. Optando 

as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003814-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. I. S. P. (AUTOR(A))

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (ADVOGADO(A))

M. E. S. D. N. (AUTOR(A))

IZALTINA RODRIGUES DE PAIS (AUTOR(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

M. C. D. S. N. (AUTOR(A))

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA VITORIA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

M. H. N. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DI DOMENICO (RÉU)

LUAN RICARDO DI DOMENICO (RÉU)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003814-55.2016.8.11.0003 Vistos etc. Os 

demandados aduzem, em preliminar, a ilegitimidade passiva do requerido 

Luan Ricardo Di Domenico. No entanto, esta não merece prosperar, vez 

que sua culpa ancora-se no seu dever de cuidar do automóvel, e não o 

fez, permitindo que fosse usado pelo requerido Luiz Di Domenico. No 

presente caso, apesar do primeiro requerido não possuir a posse do 

veículo, não o eximi da responsabilidade dos danos causados pelo 

condutor, pois o fato de ser o detentor da propriedade do bem, atrai para 

si a responsabilidade de manter o veículo em seu poder para que não 

cause dano a outrem, independente do condutor ser apto para dirigir 

veículos automotores. O requerido Luan Ricardo Di Domenico ao permitir 

que o requerido Luis Di Domenico utilizasse o veículo, assumiu o risco do 

uso indevido do veículo e como tal é solidária a responsável pela 

reparação dos danos causados por culpa daquele, ante a falha do seu 

dever de guarda. Rui Stoco em sua obra Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 2ª ed., São Paulo: RT, dispõe: "Confiando o 

veículo a outrem, filho maior ou estranho, o proprietário assume o risco do 

uso indevido e como tal é solidariamente responsável pela reparação dos 

danos que venham a ser causados por culpa do motorista. É 

responsabilidade pelo fato da coisa, consoante tem sido reconhecido, 

inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ, vols. 84/930 e 58/905) (....) 

Como se vê, a responsabilidade do proprietário do veículo, que é 

presumida, não exclui a do causador mediato do acidente (terceiro que o 

dirigia). Ambos respondem solidariamente pelo evento, podendo a vítima 

acionar ambos ou qualquer deles, segundo sua escolha.". (grifei) Nesse 

sentido: “ACIDENTE DE TRÂNSITO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA. Comprovado o acidente e o consequente dano 

causado por condutor de veículo, cuja propriedade é de seu pai, 

respondem ambos solidariamente pelo evento. Solidariedade passiva entre 

o condutor do veículo e o proprietário do bem, conforme precedentes do 

STJ. Ausência de prova que descaracterize a responsabilidade (CPC, art. 

333, inciso II, do CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00002920720108260431 SP 0000292-07.2010.8.26.0431, 

Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 04/11/2014, 27ª Câmara de 
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Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)” “Acidente de trânsito. 

Ação de reparação de danos. Legitimidade ativa do condutor do automóvel 

que sofreu os prejuízos advindos do sinistro. Legitimidade passiva da 

proprietária do veículo, que responde solidariamente pelos atos culposos 

do condutor. Acidente ocorrido em rotatória dotada de placas e 

sinalização de solo com a expressão "Pare". Invasão da via preferencial 

por motocicleta, que veio a colidir com o veículo conduzido pelo autor. 

Culpa caracterizada. Alegação de que o veículo atingido transitava em 

excesso de velocidade que, ademais, restou sem comprovação nos 

autos. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJSP. Ap. 4001608-94.2013.8.26.0038. Rel. Des. Ruy Coppola. 32ª 

Câmara de Direito Privado. J. 28/08/2014)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO CAUSADA POR ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR. PRECEDENTES. 

PRETENSÃO DE QUE SEJA FORMADA NOVA CONVICÇÃO ACERCA DOS 

FATOS DA CAUSA APARTIR DO REEXAME DAS PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULADO STJ. AUSÊNCIA DE 

ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a 

jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo responde solidariamente 

pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do 

condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, 

ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. Precedentes. 2. Assentada 

pela Corte de origem a premissa fática de que um dos demandados é o 

proprietário do automóvel, o qual confiou o bem ao condutor que 

culposamente deu causa ao evento danoso, a responsabilidade solidária 

daquele tem que ser reconhecida. Modificar essa conclusão implicaria 

rever o quadro fático delineado no acórdão recorrido, o que é vedado pelo 

enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A qualificação jurídica dos fatos ou a 

fundamentação desenvolvida pelo demandante na petição inicial não 

vincula o órgão jurisdicional, já que os limites objetivos do processo são 

fixados a partir do pedido, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ. 

Precedentes. 4. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os 

fundamentos da decisão gravada, deve-se negar provimento ao agravo 

regimental. Precedente.5. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 692.148/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)” Dessa forma, 

rejeito a preliminar arguida. Não havendo outras preliminares a serem 

apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o 

processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda a 

prática de ato ilícito pelo requerido e a existência do dano a ser reparado e 

sua extensão. Designo audiência de instrução para o dia 19 de março de 

2019 às 14h00. Defiro o depoimento pessoal dos requeridos, bem como a 

produção de prova testemunhal. Intime os requeridos, pessoalmente, para 

comparecer ao ato para prestar depoimento pessoal, advertindo-o que o 

não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe será aplicada pena 

de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão 

depositar o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15, vez que o referido parágrafo prevê 

que o prazo não superior a 15 dias. Quando do depósito do rol deverá 

informar qual das testemunhas será intimada pela própria parte; qual 

comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser intimada por 

via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. Sendo que para o 

caso específico de intimação por via judicial deverá justificar sua 

pertinência e depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006923-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006923-43.2017.8.11.0003 Vistos etc. A preliminar 

de falta de interesse de agir ante a necessidade do pedido administrativo 

aduzida pelo requerido Banco Pan S/A, é matéria que se confunde com o 

mérito da demanda, estando a exigir dilação probatória. Assim, será 

analisada por ocasião da prolação de sentença. Não havendo preliminares 

a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, 

dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda 

na prova da existência de vícios que maculam o negócio jurídico. Defiro a 

produção da prova pericial grafotécnica pleiteada pelo requerido banco 

Pan S/A. Nomeio perito do Juízo Luiz Antônio Silvio Pereira, com endereço 

nesta cidade, na Rua da Paz, nº. 277, Bairro Jardim Brasília (Fone: (66) 

3421-6631 / 99611-7391), para atuar como perito do Juízo. Intime-o para 

apresentação de proposta de honorários, currículo, com comprovação da 

especialização e contato profissional, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da sua intimação (art. 465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a 

proposta de honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus 

procuradores constituídos, para indicarem assistentes técnicos, 

apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pelos requeridos, na forma estabelecida no artigo 95, do 

CPC/15, bem como para designação de data da perícia. A audiência de 

instrução será oportunamente designada, após a realização do trabalho 

técnico, se porventura necessária. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDESKI ALUMINIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, Nº 1036078-40.2018.811.0041 EM 

TRÂMITE NA 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, PARA O ACOMPANHAMENTO E 

PROVIDÊNCIAS NO JUÍZO DEPRECADO.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003489-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WALMOR ANTONIO BERTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003489-80.2016.8.11.0003 Vistos etc. No tocante a 

preliminar de carência de ação em razão da inépcia da inicial (Id. 10456304 

– página 02), sem razão a requerida em sua assertiva. Têm-se que com 
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uma simples análise na petição inicial resta claro o objetivo perseguido 

pelo requerente, decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo 

objeto restou amplamente impugnado. Sendo assim, rejeito a preliminar de 

carência da ação em razão da inépcia da inicial. Dessa forma, rejeito a 

preliminar arguida. Não havendo outras preliminares a serem apreciadas 

ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o processo por 

SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova do dano e 

do nexo causal. Designo audiência de instrução para o dia 20 de março de 

2018 às 16h00. Defiro o depoimento pessoal do autor, bem como a 

produção de prova testemunhal. Intime o autor, pessoalmente, para 

comparecer ao ato para prestar depoimento pessoal, advertindo-o que o 

não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe será aplicada pena 

de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão 

depositar o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15, vez que o referido parágrafo prevê 

que o prazo não superior a 15 dias. Quando do depósito do rol deverá 

informar qual das testemunhas será intimada pela própria parte; qual 

comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser intimada por 

via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. Sendo que para o 

caso específico de intimação por via judicial deverá justificar sua 

pertinência e depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 

de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003616-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora da distribuição da carta precatória distribuída 

para a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, sob o número 

1036092-24.2018.811.0041, para as devidas providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824753 Nr: 4530-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE 

LTDA, MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLAN IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 824753.

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço da devedora, com a utilização 

do Sistema Infojud, o qual é vinculado a Receita Federal.

 Vindo as informações, dê-se vista a credora para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718235 Nr: 13691-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:OAB/MG84400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 .Código nº 718235.

Ação de Cumprimento de sentença

Exequente: Banco BMG S.A

Executado: Marcelo Andrigo Baía Eduardo

Vistos etc.

BANCO BMG S.A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO, também qualificado no processo.

 As partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua 

homologação com a extinção do feito (fls. 150).

 O devedor informou o cumprimento da composição (fls. 153-v).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, vez que 

já foi devidamente cumprido.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 924, II, do CPC. Proceda a baixa da restrição inserida no 

veículo à fls. 147, com a utilização do Sistema RenaJud. Custas na forma 

prevista na r. sentença à fls. 120-v. Intime o devedor para pagamento das 

custas processuais descritas à fls. 118/119 em 05 (cinco) dias. Havendo 

o decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar 

o feito ao departamento competente para as providências cabíveis. 

Transitada em julgado e/ou havendo a desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450732 Nr: 5912-06.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTECENTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONTENTORES FLEXÍVEIS LTDA ME OU CONTECENTRO COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 .Código nº 450732.

Vistos etc.

I - Considerando o lapso temporal desde a última consulta (2016 - fls. 115), 

defiro nova tentativa de localização de novos bens, em nome da 

devedora, pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência 

dos veículos existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime a executada, via edital e o exequente, por meio de seus 

patronos constituídos, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 01 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 270852 Nr: 3635-03.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PENOFF DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 270852.

Vistos etc.

I - Considerando o lapso temporal desde a última consulta (2016 - fls. 174), 

defiro nova tentativa de localização de novos bens, em nome do devedor, 

pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência dos 

veículos existentes.

 II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime o executado, via ARMP e a exequente, por meio de seus 

patronos constituídos, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 01 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719858 Nr: 899-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOETH, FERNANDO DOETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 .Código nº 719858.

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A

Executados: José Doeth e outro

Vistos etc.

ITAÚ UNIBANCO S.A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de JOSÉ DOETH e outro, 

também qualificados no processo.

 No curso do processo o exequente informa que os devedores liquidaram 

a totalidade do débito e via de consequência pugna pela extinção do feito 

(fls. 105).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante a satisfação da obrigação. Custas 

já recolhidas. Determino o desbloqueio da quantia constritada pelo Sistema 

Bacenjud à fls. 55/56. Transitada em julgado, ou havendo desistência do 

prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 01 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712976 Nr: 8067-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MELLO E MELLO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 712976

Vistos etc.

I - Intime o credor para juntar o demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

II – Vindo o cálculo, expeça ofício para inclusão do nome da executada 

nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC.

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708588 Nr: 3451-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA LIMA, EVALDO JOSÉ DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 708588

Vistos etc.

O exequente comparece aos autos para requerer a expedição de ofício ao 

INDEA/MT, para que o mencionado órgão informe sobre a existência ou 

não de rebanhos de propriedade dos executados (fls. 212/213). Indefiro o 

pleito retromencionado, por se tratar de diligência cabível à parte 

interessada.

Determino o desbloqueio dos veículos constritados pelo sistema Renajud à 

fls. 143, ante o manifesto desinteresse da instituição financeira nestes.

Intime o representante legal da credora, pessoalmente por ARMP, bem 

como o seu patrono constituído nos autos, via DJE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o regular andamento do feito, indicando bens 

passíveis de penhora e requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção da presente ação.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743431 Nr: 4041-33.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA DE ASSIS VITOR, JOSE SEBASTIÃO VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 CD. PROC. 743431 Vistos etc. IMPACTUM EMPRENDIMENTOS, qualificada 

nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença 

proferida à fls. 94/97, alegando a existência de omissão e obscuridade no 

decisum. (...) No caso em tela o fim colimado pela parte embargante 

afigura verdadeiro reexame da causa, e as alegações de existência de 

interesse processual deverão ser debatidas em recurso próprio para tal 

desiderato. Logo, não estão presentes os pressupostos específicos para 

o cabimento dos embargos de declaração. Ex positis, por não vislumbrar 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os 

embargos de declaração interpostos. Mantendo a decisão em todos os 

seus termos e fundamentos. Intime. Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812188 Nr: 146-93.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY BRASIL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA PIRES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 17603/A

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a requerida a ressarcir a autora 

pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 1.729,00 (um mil e 

setecentos e vinte e nove reais), pela inutilização do aparelho, sendo este 

valor do aparelho (fls. 26), além das despesas com os Correios para o 

envio do aparelho para conserto, em três oportunidades, no valor de R$ 

142,56 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavo), sendo 

tais valores devidamente corrigidos a partir dos respectivos desembolsos. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno, ainda, a demandada a pagar a autora, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, 

Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de 

relação contratual, desde a citação. Condeno, também, a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a 

favor do patrono da autora, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

condenação, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738422 Nr: 982-37.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECI VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081, VALDENICE GABRIEL DA COSTA - 

OAB:MT/13.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Ex positis, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a 

favor do advogado do réu, em verba que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), observando as diretrizes estabelecidas no artigo 85, § 8º do CPC. 

O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos 

legais, uma vez que o demandante goza dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa de 

anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797596 Nr: 13312-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO PAES DE BARROS, 

OLIVIA SOUZA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE A PROPOSTA 

DE HONORÁRIOS PERICIAIS APRESENTADA A FL.148/155, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789200 Nr: 9888-79.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA NEVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DA PETIÇÃO DO PERITO DE FL. 

190, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 346447 Nr: 1873-73.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE OLIVEIRA FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARDOSO DE MELO - 

OAB:MT/9696, MARIA LUIZA ALVES COUTO - OAB:92875/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 164/164-Vº. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 411555 Nr: 7653-86.2008.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, MAIRA MUSSOI TEIXEIRA - 

OAB:86.527-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca das certidões do Oficial de Justiça a fl. 268, 270 e 272, bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450891 Nr: 6071-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAÍS EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI, CLÁUDIA DE 

OLIVEIRA FAGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA CLEMENTE FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.695/703 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 435859 Nr: 4527-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA RITA ENGENHARIA DE COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON FALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 
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de citação devolvida (fl. 139/141), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 444950 Nr: 132-85.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

ELIZEU RODRIGUES LOPES, IVONE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS. 220, BEM COMO PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814759 Nr: 1120-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARVALHO - OAB:267009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 96, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816521 Nr: 1745-67.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO PATRIK DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 35. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 766603 Nr: 691-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FORTALEZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 239, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719777 Nr: 817-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOMAR CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DO 

DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, SOLICITADO A FL. 109/111. 

DECORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÃO, RETORNAR OS 

AUTOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 721210 Nr: 2230-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS CASTADELI 7 SILVA LTDA-ME, 

MARCIO FRANCISCO CASTADELI, MAURICIO DE FREITAS CASTADELI, 

MARONITA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO 

SOBRE A PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE FL. 191/207, NO PRAZO DE 05 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 93808 Nr: 5377-97.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA VISTA DO OFÍCIO DE FL. 345, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430250 Nr: 12181-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PIRES DA COSTA, APARECIDO 

USHIWATA DE OLIVEIRA, JOSE BERALDO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 149. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 791020 Nr: 10630-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO PROCURADOR - OAB:4118-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA INFORMAR SOBRE O 
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CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM AUDIÊNCIA (FL. 

189/190).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 881970 Nr: 10966-40.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA BERNARDINO CANTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ELIO NUNES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONIS TORRES TATAGIBA - 

OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 22, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817558 Nr: 2073-94.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER AUTO VIDROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 96, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787701 Nr: 9291-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 86. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822332 Nr: 3711-65.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRISLAYNE RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 40, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445312 Nr: 494-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANOTTO JÚNIOR, TRANSCLAZA 

LTDA, RODRIGO SOUSA LAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 219, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787264 Nr: 9125-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARTHER CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 72, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706731 Nr: 1465-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA EPP, 

DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 163, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719381 Nr: 415-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOSCANIA CENTER DIESEL LTDA, CLEIFER 

AMORIM PEREIRA, MARCIO AKIHAR HORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 719381.

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora e avaliação de 50% do imóvel sob a 

matrícula nº 34.269, do CRI local, em nome do executado Márcio Akihar 

Hori, resguardando a meação do cônjuge.

 II - A formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos 

artigos 844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência.

 III – Formalizado o ato, intime o devedor e seu cônjuge, nos termos dos 

artigos 841, §1º, 842 e 847, do CPC.

IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

mandado de avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. 

Após, digam as partes.

V - Ante o manifesto desinteresse do credor à fls. 111, proceda a baixa 

da restrição existente nos veículos descritos à fls. 46/47, com a utilização 
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do Sistema Renajud.

VI – Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 410458 Nr: 6459-51.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 410458.

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do credor à fls. 164. Entretanto, como já houve a 

pesquisa em 2016 (fls. 146), determino apenas a consulta das 02 (duas) 

últimas declaração de Imposto de Renda do executado, que deverão ser 

obtida por meio do Sistema Infojud.

II – Ante o manifesto desinteresse do credor à fls. 164, proceda a baixa da 

restrição existente no veículo placa KAA8261 (fls. 120), com a utilização 

do Sistema Renajud.

III – Vindo aos autos a informação positiva, arquive em pasta própria, 

certificando-se.

IV – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

V – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425671 Nr: 7770-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR TARGA JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 .Código nº 425671.

Vistos etc.

I - Considerando o lapso temporal desde a última consulta (2014 - fls. 140), 

defiro nova tentativa de localização de novos bens, em nome da 

devedora, pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência 

de novos veículos existentes além daquele descrito à fls. 140.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime a executada e o exequente, por meio de seus patronos 

constituídos, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438425 Nr: 7092-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOSE PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 438425.

Vistos etc.

I - Considerando o lapso temporal desde a última consulta (2016 - fls. 129), 

defiro nova tentativa de localização de novos bens, em nome do devedor, 

pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos 

veículos existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime o executado, via edital e o exequente, por meio de seus 

patronos constituídos, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432431 Nr: 1097-97.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIERINA GASPERIM FAVRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ASSIS GURGACZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 CD. PROC. 432431

Vistos etc.

I – Considerando a certidão de trânsito em julgado à fls. 654, defiro o 

pedido da parte ré à fls. 655 dos autos e determino a baixa das restrições 

efetivadas pelo sistema RenaJud (fls. 454/455).

II – Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

III – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 452472 Nr: 7651-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMAQ TRATORPECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE SOARES FRAGOSO MOKVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MEINERS BARBOZA - 

OAB:25.229/SC

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 140. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764215 Nr: 15436-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX CENTER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 15436-22.2014.811.0003, 

Protocolo 764215, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404295 Nr: 7-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TOMCZYK, EDUARDO TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILTON 

MASSAHARU MURAI, para devolução dos autos nº 7-25.2008.811.0003, 

Protocolo 404295, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398813 Nr: 12342-13.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL RONDON DO BRASIL INDUSTRIA 

METALURGICA LTDA ME, CARLOS ALBERTO SOBRAL JUBILADO, 

RODRIGO ANTONIO MALISZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DA SILVA CAMARGO 

- OAB:15211/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILTON 

MASSAHARU MURAI, para devolução dos autos nº 

12342-13.2007.811.0003, Protocolo 398813, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398814 Nr: 12343-95.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TOMCZYK, EDUARDO TOMCZYK, 

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILTON 

MASSAHARU MURAI, para devolução dos autos nº 

12343-95.2007.811.0003, Protocolo 398814, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816274 Nr: 1669-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MARIN, CARLOS MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB SC 8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 1669-43.2016.811.0003, 

Protocolo 816274, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441637 Nr: 10307-75.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FERNANDO BATISTA DA SILVA, EMDS, 

LUCIANA MIRANDA DA COSTA, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMANO TRANSPORTE LTDA ME, ANDRE 

NASCIMENTO DOS SANTOS, ITAU SEGUROS LTDA, JOSE APARECIDO 

CARMONA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, ROGERIO DE AVELAR - 

OAB:MS/5991

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

10307-75.2010.811.0003, Protocolo 441637, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854734 Nr: 1327-95.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FERNANDO BATISTA DA SILVA, EMDS, 

LUCIANA MIRANDA DA COSTA, AGDS, FERNANDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS LTDA, TRANSMANO 

TRANSPORTE LTDA ME, ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:4113/MS, 

Hamilton Mariano - OAB:32.303.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, ROGÉRIO AVELAR - 

OAB:12.303/MT-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

1327-95.2017.811.0003, Protocolo 854734, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838148 Nr: 8080-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CAMARGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIO LIMA 

MOTTER, para devolução dos autos nº 8080-05.2016.811.0003, Protocolo 

838148, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429096 Nr: 11232-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA 

MARIN DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 120, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 294034 Nr: 8645-57.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO MENDONÇA, JOSÉ ROBERTO 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA VISTA DO OFÍCIO DE FL. 224, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707956 Nr: 2780-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MENEGUESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA VISTA DO OFÍCIO DE FL. 159, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 847821 Nr: 10756-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL APOLINARIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL DE HOJE LTDA, EMANOEL GOMES 

BEZERRA JUNIOR, GINA LUZ BORGES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 32. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 286365 Nr: 1501-32.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL APOLINARIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL DE HOJE LTDA, EMANOEL GOMES 

BEZERRA JUNIOR, GINA LUZ BORGES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 268. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433414 Nr: 2079-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALBERTO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VYCTOR MAFRA 

CASTRO - OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 177, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 401864 Nr: 15368-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO QUIRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT, 

ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732834 Nr: 12948-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO PEDROSO - 

OAB:10220/GO, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872/0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 203, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427626 Nr: 9766-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 427626

Vistos etc.

Defiro o pedido à fls. 411, para busca de veículos existentes em nome dos 

executados com a utilização do sistema Renajud, procedendo o bloqueio 

da transferência nos veículos existentes.

Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao exequente para 

manifestação.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755152 Nr: 10379-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAINARDI E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE BISSONI - 

OAB:18736/OABMT, MARCOS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:N°9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 755152

Vistos etc.
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Defiro o pedido à fls. 71, para busca de veículos existentes em nome da 

executada com a utilização do sistema Renajud, procedendo o bloqueio da 

transferência nos veículos encontrados.

Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao exequente para 

manifestação.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 10 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778620 Nr: 5632-93.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACILIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 65, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 60522 Nr: 8867-98.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO LEASING S. A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS, EDSON 

MARCOS, LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA, COSMOS TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR A 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A COMARCA 

DE CAMPO GRANDE-MS, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777852 Nr: 5363-54.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA RIBEIRO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ISRAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA PARA QUE INFORME SE A 

PERÍCIA DESIGNADA ÀS FLS. 353 FOI REALIZADA, VEZ QUE O LAUDO 

PERICIAL NÃO FOI ENCAMINHADO AO JUÍZO ATÉ A PRESENTE DATA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776334 Nr: 4776-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA TALINE RODRIGUES BORGES, ANIZIO 

FRANCISCO MANGABEIRA, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI 

DE RONDONÓPOLIS, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 CD. PROC. 776334

Vistos etc.

I – Considerando a realização da Semana Nacional de Conciliação, bem 

como determinação da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, 

presidente do NUPEMEC, a qual encaminhou uma relação de processos 

para inclusão na pauta de audiência da mencionada semana, dentre eles o 

presente feito, designo audiência de conciliação para o dia 06 de 

novembro de 2018 às 14h00.

II – Intime as partes, na pessoa dos seus respectivos advogados, para 

comparecerem ao ato, munidos de poderes para transigir ou, poderão 

fazer-se presentes acompanhados de seus constituintes.

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 269837 Nr: 3108-51.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL, ADVOGADO DO 

AUTOR, PARA COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À COMARCA DE CUIABÁ-MT,NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764278 Nr: 15465-72.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte requerida do inicio do 

prazo de suspensão requerido à fl. 342.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 387491 Nr: 1177-66.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 387491.

 Vistos etc.

I- Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 206 e determino a 

pesquisa pelo Sistema Infojud para obtenção das declarações de Imposto 

de Renda dos executados apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

II- Vindo aos autos a informação, dê-se vista a credora.

 III- Cumpra.
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Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429753 Nr: 11835-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SHOPPING COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 429753.

Vistos etc.

I - Considerando o lapso temporal desde a última consulta a qual restou 

inexitosa (2014 - fls. 97/98), defiro nova tentativa de localização de novos 

bens, em nome dos devedores, pelo Sistema Renajud, procedendo o 

bloqueio da transferência dos veículos existentes.

II - Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787992 Nr: 9423-70.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B CHAVES FILHO ME, ALOIZIO BENEDITO 

CHAVES, JACINTA RODRIGUES DE PAULA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARMANDO NUNES 

MATOS, para devolução dos autos nº 9423-70.2015.811.0003, Protocolo 

787992, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445975 Nr: 1157-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CUSTODIA DA SILVA, NABBS JUNIOR DA 

SILVA, VALTENIR ROSA DA SILVA, CELIO ROSA DA SILVA, ALBECY 

ROSA DA SILVA, VILMA ROSA DA SILVA, ELIENE ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT 14.431-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 1157-36.2011.811.0003, 

Protocolo 445975, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778193 Nr: 5506-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE OLIVEIRA, IZALBA DIVA DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

5506-43.2015.811.0003, Protocolo 778193, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786548 Nr: 8843-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAOBION GONÇALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO CARMO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO ALVES 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8843-40.2015.811.0003, 

Protocolo 786548, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64795 Nr: 13444-22.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. MARQUES & CIA LTDA, HÉLIO 

CAVALCANTI GARCIA, ADEVAIR FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCIELLY 

MORAIS SILVA, para devolução dos autos nº 13444-22.1997.811.0003, 

Protocolo 64795, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005426-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 (vinte) Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI PROCESSO n. 1005426-28.2016.8.11.0003 Valor da 

causa: $267.50 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: LUCIA BENICIA PINHEIRO Endereço: Rua Cinco, 22, 

Marechal Rondon, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE Endereço: 

incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor 

de R$267,50 e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado RESUMO DA INICIAL: AÇÃO 

MONITÓRIA RELATIVA A DUAS DUPLICATAS NO VALOR DE R$90,00 

COM VENCIMENTO EM 01/11/2014 E 01/12/2014. DECISÃO: Vistos etc. 

Considerando que as tentativas de citação da requerida restou infrutífera 
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e a autora não logrou êxito em localizar o atual paradeiro do mesmo, hei 

por bem deferir a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que a 

credora é beneficiária da justiça Gratuita. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA GIARETTA SENEN, 

digitei. RONDONÓPOLIS, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009831-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009831-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das 

varas da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face do Município de Rondonópolis/MT. Assim, em 

observância ao Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as quais 

são competentes para processar e julgar o feito. Encaminhe para a 

correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009502-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Solange Santana de Almeida (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004319-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006184-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZETH DE SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados dos requeridos, para que tomem ciência do 

cálculo atualizado, conforme id. 13495922.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006109-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONAIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003243-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS (ADVOGADO(A))

ANDERSON DIAS GENTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009490-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

WELLINGTON ALVES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009490-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WELLINGTON ALVES LIMA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, 
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onde a parte autora alega que é titular da unidade consumidora de energia 

elétrica número 6/2187146-2, e que recebeu uma fatura eventual com a 

cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que 

não são devidas. Requereu a concessão de tutela de urgência, com a 

determinação para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora e de 

inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com relação à 

fatura eventual, no valor de R$963,02, com vencimento em 20/02/2018. 

DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida 

em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que 

não se verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer 

impugnação (art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando o valor 

de R$963,02 referentes a consumo de kwh recuperado e custo 

administrativo de inspeção, que estão sendo questionadas pela parte 

autora. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 

unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 

4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 

energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$963,02, bem como a 

regularidade, ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além 

do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a 

empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento 

do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de 

inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação à fatura 

eventual no valor de R$963,02 com vencimento em 20/02/2018. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de dezembro de 2018, às 

10:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001188-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BERWANGER (EXEQUENTE)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILHONORTE- COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001188-29.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ROGERIO BERWANGER EXECUTADO: MILHONORTE- 

COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - EPP 

Vistos e examinados. Defiro o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada, na seguinte forma: MILHONORTE – COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA CNPJ: 05.790.722/0001-00 R$ 

146.416,75 (id 12408836) Efetivado o bloqueio, proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 

515 da CNGC. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a 

ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal 

finalidade. Após, intime-se a parte executada da referida constrição para 

fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal. Em sendo negativa, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001612-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MILHOMEM DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

D MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001612-71.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: D MILHOMEM DE 

SIQUEIRA - ME, DARCY MILHOMEM DE SIQUEIRA Vistos e examinados. 

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma: D 

MILHOMEM DE SIQUEIRA ME CNPJ 19.740.507/0001-00 DARCY MILHOMEM 

DE SIQUEIRA CPF: 318.250.101-10 R$ 90.077,30 (id. 11215738) Efetivado 

o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD para o 

cumprimento de tal finalidade. Após, intime-se a parte executada da 

referida constrição para fins de oferecimento de impugnação, no prazo 

legal. Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002785-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

VIVIANE GUERINI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002785-33.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, VIVIANE GUERINI DE 

SOUZA Vistos e examinados. I - Bacenjud Defiro o pedido para, na 

hipótese de serem encontrados valores em nome da parte executada, 

determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio 

até a quantia indicada, na seguinte forma: Adilson Antônio de Souza CPF: 

318.266.281-34 Viviane Guerini de Souza CPF: 812.777.841-91 R$ 

99.772,47 - ID 13178519 Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência 

dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade. Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal. Em sendo negativa, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. II – Renajud Defiro o pedido para 

busca de veículos em nome da parte executada via Sistema RENAJUD. Em 

sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003973-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MORAIS FERRON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004311-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE (ADVOGADO(A))

JULIANO CESAR CLEMENTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO & MELO LTDA - EPP (EXECUTADO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004311-69.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JULIANO CESAR CLEMENTE EXECUTADO: CASTRO & MELO 

LTDA - EPP Vistos e examinados. Defiro o pedido para, na hipótese de 

serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao 

Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada, na seguinte forma: CASTRO & MELO LTDA EPP CPF: 

23.090.677/0001-63 R$ 25.768,06 (ID 11746621) Efetivado o bloqueio, 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e art. 515 da CNGC. Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD para o cumprimento 

de tal finalidade. Após, intime-se a parte executada da referida constrição 

para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal. Em sendo 

negativa, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001272-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DOS SANTOS MELO (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704757 Nr: 12735-93.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERTON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI MENDES DOS SANTOS, CESAR VINICIUS 

CORDOBELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico, considerando que estranhamente o patrono do autor não estava 

cadastrado aos autos e, portanto a intimação não foi disponibilizada para o 

mesmo, refaço, nesta data a intimação: Intimação da parte autora para, no 

prazo legal, apresentar impugnação a contestação de folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 442924 Nr: 11592-06.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELILIA DE FATIMA DOURADO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIE NINOMIYA - OAB:13559/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:5965/PR, LUIZ CARLOS PROVIN - OAB:41625/PR, ROBERTA 

NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração de fls. 197 e 

NEGO PROVIMENTO aos mesmos, mantendo a condenação da embargada 

ao pagamento de honorários advocatícios na ação cautelar.

 Esclareço que, embora a ação principal tenha sido julgada improcedente, 

tão fato não tem o condão de afastar a possibilidade da fixação de 

honorários de sucumbência na ação cautelar.

 É que, como se vê da sentença embargada, os documentos 

apresentados na ação cautelar foram considerados válidos, o que 

representa que a mesma teve procedência.

 Deste modo, considerando que a embargante foi quem deu causa à 

propositura da ação cautelar (posto que não apresentou os documentos 

solicitados pela autora na via administrativa); e tendo em conta que os 

documentos apresentados no processo cautelar foram considerados 

válidos, possível a condenação da ré em honorários sucumbenciais.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799238 Nr: 14012-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO MINUZZI DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOANDRADE TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA, BANCO MERCEDES BENS LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LEONELHO GABARDO 

FILHO - OAB:16948

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 843875 Nr: 9659-85.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA DA SILVA, APARECIDO ALEXANDRE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZETE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAÍDES CABRAL 

NETTO - OAB:7859-B/MT

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes EMBARGOS que IZABEL MARIA DA SILVA e APARECIDO 

ALEXANDRE DA SILVA interpôs em face da ação de execução em 

apenso que lhe move LIZETE DE LIMA. Condeno os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao 

disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto 

no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua 

sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser 

executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o trânsito em 

julgado, junte-se cópia da sentença e da certidão aos autos principais e, 

após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702224 Nr: 10202-64.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fl.204, proceda-se com a busca de veículos em nome 

da parte executada, via sistema RENAJUD.

Com as informações, manifeste-se a parte exequente, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448257 Nr: 3436-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCARNES COMERCIO VAREJISTA DE 

CARNES E EMBUTIDOS LTDA ME, ROGÉRIO GARCIA ARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de busca de veículos por meio do sistema RENAJUD.

Intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo legal, requerendo 

providências apta ao prosseguimento do feito, considerando que o mesmo 

permaneceu suspenso por 1 ano, sem que fossem encontrados bens a 

serem penhoráveis.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

autos, nos termos da decisão proferida anteriormente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432829 Nr: 1493-74.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIUSO AMARAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:MT/11780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, observa-se que a parte executada não foi 

regularmente citada até o presente momento.

Dessa forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, 

defiro a busca de endereço da parte executada através dos sistemas 

INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD, conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737459 Nr: 321-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FERREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, observa-se que a parte executada não foi 

regularmente citada até o presente momento.

Dessa forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, 

defiro a busca de endereço da parte executada através dos sistemas 

INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD, conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando 

o que entender de direito, no prazo legal.
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 766347 Nr: 561-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTAL RECUPERADORA DE CARRETAS E 

TRANSPORTES LTDA - ME, ROSANGELA DE DEUS GRACIA, NELSON LUIS 

OKADA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, observa-se que a parte executada não foi 

regularmente citada até o presente momento.

Dessa forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, 

defiro a busca de endereço da parte executada através dos sistemas 

INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD, conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 796409 Nr: 12927-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, observa-se que a parte executada não foi 

regularmente citada até o presente momento.

Dessa forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, 

defiro a busca de endereço da parte executada através dos sistemas 

INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD, conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 349773 Nr: 4959-52.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RALYS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 Vistos e examinados.

Proceda-se com a consulta via sistema INFOJUD, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre as informações, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 374683 Nr: 3080-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOSDETE CRUZ JUNIOR E CIA LTDA, 

DEOSDETE CRUZ, JOSMARA FITTIPALDI CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:27101/RS

 Vistos e examinados.

Proceda-se com a consulta via sistema INFOJUD, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre as informações, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406867 Nr: 2537-02.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ANTONIO CARVALHO, ELISETE 

CASTRO CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Vistos e examinados.

Proceda-se com a consulta via sistema INFOJUD, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre as informações, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700731 Nr: 8703-45.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MENDES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

DEFIRO a busca de endereço da parte requerida através dos sistemas do 

INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD.

Intime-se a parte autora para manifestar, no prazo legal, postulando o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812001 Nr: 87-08.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENZO BRITO DE SOUZA, JOELMA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOJE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIELLE LARISSA FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIXON ALEXSANDRO FIORI - 

OAB:44.765/PR

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, seguindo os dados:

 Hoje imóveis

 R$7.398,88

CNPJ 77.948.461/0001-15

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 
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judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Sendo negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704425 Nr: 12402-44.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORTEA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SOCORRO BRASIL RESGATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certidão lançada às fls.83.

Intimada para suprir a falta, a parte autora mais uma vez quedou-se inerte, 

haja vista o certificado às fls. 85.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758134 Nr: 12206-69.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIE CESAR SILVA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI RAIMUNDO 

SAMPAIO - OAB:106782/MG

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 779690 Nr: 6074-59.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DIAS GOULART, VERA LUCIA GOULART, JULIO 

CESAR GOULART, SANDRA LUCIA BARROS RIBEIRO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112, MIGUEL ARCÂNGELO TAIT - OAB:56118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para no prazo legal instruir e 

retirarem a Carta de Divisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 389546 Nr: 3168-77.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO JOSE GURJAO COMRECIO DE CAFÉ E 

CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON A MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O, VANDERLEI GONCALVES MACHADO - OAB:SP/178.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 417146 Nr: 12811-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA RIBEIRO DA SILVA, JUCELINO 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413150 Nr: 8933-92.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de 

honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do 

disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos 

autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação de bens a 

serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos. Para eventuais impugnações, o devedor deverá 

observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413508 Nr: 9215-33.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDPPJ, ALYSON LEMES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FLAVIO FURTUOSO DA SILVA - 

OAB:17.935/GO, GLAUCO GOES DE GUITTI - OAB:MS/10.320

 Intimação do Bradesco Seguros S/A para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 494/494V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771015 Nr: 2676-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO & DANTAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710011 Nr: 4959-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência cotada do Oficial de Justiça. Diligências realizadas 

com condução própria na Zona Rural- Rodovia 364 Serra da Petrovina 

mais 45 de chão, Total de Km rodados, ida e volta. Total de 320 x 3,00. 

Total a receber R$ 960,00 ( Novecentos e sessenta Reis ). A ser 

depositado na Conta da Central de Mandados- via Guia no Site do TJMT. 

Joseval Costa Silva Landim Dueti – Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado na Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada 

pelo provimento nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o 

comprovante e a guia, conforme disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451903 Nr: 7082-13.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA CONSTRUTORA LTDA ME, 

AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE, MARCELO GRAÇA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito, e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818465 Nr: 2369-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA SANTA CLARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO FERNANDO SAMPAIO RIBEIRO, 

ANDERSON PINHEIRO BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432576 Nr: 1241-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711074 Nr: 6068-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO, 

LAURA CLAUDINE PEREIRA SILVEIRA, ESPÓLIO DE GILDO FERREIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780 /MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753318 Nr: 9445-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13.731-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451196 Nr: 6376-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444245 Nr: 12914-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA 

SILVA - OAB:SP/258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência cotada do Oficial de Justiça no valor de R$ R$ 

960,00 (novecentos e sessenta reais), a serem depositados, 

posteriormente, na conta do Sr. Henrique Peres Soares, Agência 2970-X, 

conta corrente 44177-5, Banco do Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785576 Nr: 8462-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO JONAS KARKLE - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 725127 Nr: 6087-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONCALVES - 

OAB:MT/9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer uma (01) 

cópia da petição e cálculo de fls. 125/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447919 Nr: 3098-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal retirar a 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 373167 Nr: 1584-09.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOURACAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR REDE DIESEL LTDA, EDER LINCOLN 

FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes de que no dia 09/10/2018, foi 

realizado o leilão judicial referente ao imóvel descrito na matrícula 46.516 

de propr iedade de Eder  L inco ln  For te ,  nos  au tos 

0002644-96.2006.4.01.36023, nº antigo 2006.36.02.002646 da 1ª Vara 

Federal - Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701344 Nr: 9322-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINA DA SILVA OCAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS MAFRE RESIDENCIAL 

MULTIFLEX, COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO LTDA, ALFA REGULADORA DE SINISTRO LTDA-ME, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26346, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116353, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177.342-SP

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. JOSUEL DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 24556/O, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 02/10/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438480 Nr: 7147-42.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINON DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, VALDIR ANTÔNIO ORSI, HENRIQUE LEITE RIBEIRO, PEDRO REI DA 

HUNGRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449063 Nr: 4243-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAYDES PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710167 Nr: 5121-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAJEU LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764868 Nr: 15750-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CRISTIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 
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OAB:MT/11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818693 Nr: 2449-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RIOS DAUZACKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735367 Nr: 14960-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. DA COSTA - ARMARINHOS E PRESENTES 

– ME, PAULO LUCIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396 MT

 Intimação da parte autora para apresentar procuração com poderes para 

dar e receber quitação, posto que a encartada em fls. 07/08v. Não outorga 

poderes para os signatários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433309 Nr: 1974-37.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CARIMA LTDA, ESPÓLIO DE 

SOUVENIR DAL BO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 277014, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) do Provimento 

68/2018-CNJ. CERTIFICO ainda que em consulta ao recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1011860-71.2018.811.0000 verifico que não há qualuqer 

decisão liminar ou de mérito suspendendo a determinação de liberação de 

valores. CERTIFICO outrossim que em decisão proferida nos autos do 

Pedido de Providências 0003580-38.2018.2.00.0000 em trâmite no 

Conselho Nacional de Justiça, o Excelentíssimo Senhor Corregedor 

Nacional da Justiça, Ministro Humberto Eustáqui Soares Martins, 

determinou a revogação do Provimento 68/2018-CNJ, decisão do dia 

17/10/2018. Diante disso, procedo com a expedição de alvarás.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445401 Nr: 583-13.2011.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre ofício do 

Detran de fls. 184/185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735222 Nr: 14852-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA BEATRIZ FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, dar regular prosseguimento 

ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427041 Nr: 9189-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BUSANELLO LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A., REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT11876-A, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11242, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MT9708A, MARLI 

TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, REINALDO CAMARGO 

DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da falida e dos credores para que, querendo, manifestem-se 

no prazo de 05 dias acerca da juntada do laudo de avaliação às fls. 

1102/1104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449412 Nr: 4591-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 789139 Nr: 9879-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 
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OAB:39274/PR, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, observa-se que a restrição judicial incluída por este 

juízo foi removida em 23.09.2015, conforme extratos em anexo.

O u t r o s s i m ,  e m  c o n s u l t a  a o  s i t e  d o  D e t r a n / M T 

(https://www.detran.mt.gov.br/) extrai-se que a restrição judicial ativa no 

veículo placa QBJ6566, refere-se ao processo nº 5328-94.2015.811.0003, 

em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720178 Nr: 1225-15.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO COPETTI KERN ME, JULIANO COPETTI 

KERN, LUCIANO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para condenar a 

parte requerida ao pagamento de R$ 105.488,50 (cento e cinco mil 

quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a 

partir da distribuição da ação. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no 

artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que, se o condenado das custas e 

dos honorários advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após 

o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762872 Nr: 14853-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI 

DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 8380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, 

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:OAB/MT 19878/O

 Vistos e examinados.

O débito foi adimplido, consoante manifestação de fls. 395.

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Expeça-se alvará para liberação do valor depositado nos autos em favor 

da parte exequente.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 765396 Nr: 9-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE PADUA, DJALMA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT/8987-B

 Vistos e examinados.

Em atenção à petição de fls. 137/146, esclareço que a restituição de valor 

recolhido em duplicidade deverá ser solicitada diretamente na Diretoria do 

Foro, nos termos da Instrução Normativa SCA 02/2011.

 Outrossim, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730538 Nr: 11114-90.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAJIA 

E-AMAR HANZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil para: a) 

rescindir o contrato de compra e venda discutido nos autos; b) reintegrar 

a parte autora na posse do imóvel matriculado sob o nº 60.708 no Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT; c) condenar a 

parte requerida ao pagamento de taxa mensal de fruição no percentual de 

0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, devida desde a 

imissão na posse até a efetiva desocupação, a ser apurado em liquidação 

de sentença; d) determinar a restituição em favor da parte requerida de 

90% (noventa por cento) do valor das prestações pagas, corrigido 

monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado desta 

sentença, a ser apurado em fase de liquidação e, e) indeferir o pleito de 

condenação da parte autora em danos morais.Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que, se o condenado 

das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da justiça 

gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte autora para desocupar o imóvel 

voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo 

compulsório, independentemente de novo mandado.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 823405 Nr: 4124-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14690/O, JOAO BATISTA FERREIRA - 
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OAB:10962/B, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de Embargos de Declaração interposto pelo 

Banco do Brasil S.A às fls. 374/375.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 731759 Nr: 12086-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos vigente, considerando o abandono da ação pelo autor, 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte requerida, a fim de, no prazo 

legal, manifestar acerca do interesse na extinção da ação, sendo seu 

silêncio interpretado de forma positiva à extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713844 Nr: 8981-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MINUZZI DALLA NORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GABRIELA LONGHI 

DIEL - OAB:18456/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A, 

SAMÁ FERRAZ PEREIRA - OAB:18621/0

 Nos termos vigente, considerando o abandono da ação pelo autor, 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte requerida, a fim de, no prazo 

legal, manifestar acerca do interesse na extinção da ação, sendo seu 

silêncio interpretado de forma positiva à extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427627 Nr: 9767-61.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, MARIA 

ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA, OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT 3533A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar sobre as 

alegações de nulidade arguidas pela executada em fls. 138/155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814911 Nr: 1175-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAMPOS DOS REIS - 

OAB:OAB/SP 342255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos vigente, considerando o abandono da ação pelo autor, 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte requerida, a fim de, no prazo 

legal, manifestar acerca do interesse na extinção da ação, sendo seu 

silêncio interpretado de forma positiva à extinção.

1º Juizado Especial

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 286170 Nr: 1382-71.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUZA, FRANCELINA 

LEUCINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AFONSO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orestes Miraglia Carvalho - 

OAB:, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Réu(s): Jose Afonso da Silva Neto, Cpf: 

48233048100, Rg: 759.818 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 02, Nº 509, Bairro: Santa Clara, Cidade: Rondonopolis-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

Vistos, etc.

Considerando o teor da Resolução n.º 12/2017-TP, de 23/11/2017, que 

determinou a criação da 7.ª Vara Cível nesta Comarca de 

Rondonópolis/MT, já instalada no dia 09/02/2018, e, tendo em vista a 

necessidade de redistribuição dos processos, remeto os presentes autos 

ao Cartório para que proceda a remessa ao Cartório Distribuidor para 

providências cabíveis.

Às providências.

Cumpra-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 908958 Nr: 7884-64.2018.811.0003

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZFDO, KMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):LUZIA MINÉ GONÇALVES

Resumo da Incial:A requerente ajuizou a presente Ação de Destituição de 

Poder Familiar c/c Adoção em desfavor da Requerida, visando regularizar 

a situação do menor K.M.G que é filho da sua ex secretaria do lar e pai 

desconhecido, o infante desde o seu nascimento em 01/08/2004 a mãe 

biológica o entregou a autora, inclusíve assinando uma procuração dando 

poderes a mesma para representar a criança. No entanto a requerida 

deixou de trabalhar assim como frequentar a casa da autora, tomando 

rumo ignorado. A requerente tentou localizar a genitora no intuíto de 

formalizar a adoção do infante, mas não obteve êxito. O menor se 

encontra plenamente adaptado ao convívio familiar e tem apenas a autora 

como referência maternal, amor e proteção. Assim a requerente deseja 

regularizar a situação de fato do adotando, inclusive com alteração do seu 

nome para K.F.D.O.

Decisão/Despacho:Visto.

Cite-se a requerida, por edital, já que não se tem endereço certo e 

conhecido para que, querendo, possa, no prazo legal CONTESTAR o 

pedido de adoção ora formulado.

Enquanto se aguarda decurso do prazo considerando a qualificação 

profissional da agente da infância ROSENI ALVES DOS SANTOS, 

Assistente social, bem como do agente da infância, THALES CAJANGO, 

psicólogo, designo a ambos para que, no prazo de TRINTA DIAS, 
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promovam estudo psicossocial da requerente e do adotando.

Decorrido o prazo, certifique-se e, com ou sem contestação, voltem 

conclusos.

Nome e cargo do digitador:Lecy Maria de Araújo

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 909371 Nr: 8010-17.2018.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCDO, MKGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Patrona da Requerente Drª. LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

MARTINS, inscrita na OAB/MT sob o nº. 16.660 do inteiro teor do 

despacho que a seguir transcrevo: "Visto. Caso, no mínimo, "incomum" 

nesta Vara. A requerente está com uma criança de quatro meses, filho 

reconhecido pelo seu companheiro de quatro anos, não apresentou a 

GUARDA mesmo que provisória, não se avista com o companheiro/pai da 

criança há três meses... Aqui, creio eu, caberia até um exame de DNA... 

Mas, como diz já haver um pedido de guarda na 1a Vara da Família 

intime-se a requerente a juntar cópia da inicial e demais 

despachos/decisões já exaradas, assim como o Termo de Guarda 

provisória que já tenha sido deferida. Com isto nos autos, ao MP e voltem 

conclusos."

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 837765 Nr: 7941-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT

 Vistos.

Tendo em vista às informações juntadas pelo Ministério Público às fls. 37, 

REDESIGNO o dia 12 de dezembro de 2018, às 16h15min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 78, da Lei n.º 

9099/95.

Cite(m)-se/intimem-se o(a)(s) autor(a) do(s) fato(s) na forma do despacho 

de fls. 23.

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se.

 Às providências, expedindo-se o necessário, nos termos da cota 

ministerial. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 891367 Nr: 2303-68.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 Processo n.º 2303-68.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito formulado pela parte autora (fl. 59), pelo que designo o 

dia 05.11.2018, às 13h30min, para a realização da audiência de tentativa 

de conciliação.

2. Intimem-se as partes e seus procuradores, consignando que a parte 

autora deverá ser intimada no endereço indicado à fl. 59.

3. Notifique-se o representante do Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de setembro de 2018.

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 394345 Nr: 7853-30.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O

 Processo n.º 2007-22.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 151, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009243-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

IRIA ROCHA DOS SANTOS PEIXOTO (REQUERENTE)

ADRIANA ROCHA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

OLINDA ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009243-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, nota-se do ID: 15819123, que por um 

lapso do subscritor a peça inicial não foi protocolada corretamente, 

faltando algumas páginas. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob pena de indeferimento 

(arts. 321, parágrafo único e 330, incisos I e IV, do CPC). 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009312-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILSON PEREIRA DOS SANTOS OAB - 308.835.479-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009312-64.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 
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98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente, 

MARIA DE LOURDES BEZERRA DOS SANTOS, representada por seu 

curador especial, Sr. Ilson Pereira dos Santos, conforme termo de curatela 

provisória de ID: 15835543, que deverá ser intimada, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. No prazo 

de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, deverá 

a pessoa da inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009276-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

AMILTON MENDES BASTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BALDUINO FERREIRA (REQUERIDO)

MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009276-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente, 

ENIVALDO OLIVEIRA FERREIRA, que deverá ser intimado, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. No 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, 

deverá a pessoa do inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009268-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR (ADVOGADO(A))

ECLESIASTES LAZARO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA CRUZ TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009268-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, 

CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 24.01.2019, às 16h, 

para realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009581-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEUZELINA RITA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RENATO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009581-06.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante o requerente RENATO SILVA 

DOS SANTOS, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante providenciar a juntada 

das certidões negativas municipal, federal e estadual (emitida pela PGE), 

bem como o plano de partilha dos bens inventariados. 5. Após a juntada 

aos autos da documentação mencionada, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público. 6. Empós, conclusos para a sentença. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009618-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDERSON FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIANA SILVA DOS ANJOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009618-33.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO 

CONSENSUAL DE DIVÓRCIO, na qual as partes avençaram sobre a 

partilha de alguns imóveis, porém, não carrearam aos autos matrícula 

atualizada em nome das partes dos imóveis localizados no Bairro Sagrada 

Família, lote 7, quadra 117, Rondonópolis/MT e no loteamento fechado 

denominado Jardim Royal Boulevard D Cerrado, lote 11, da quadra 17, 

Rondonópolis/MT, Matrícula nº 109243. 2. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), 

atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual 

Civil, carreando aos autos documento hábil a comprovar a propriedade 

dos imóveis supracitados, conforme preconiza o art. 1.227, do Código 

Civil, sob pena de o juízo não deliberar quanto a sua partilha. 3. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007682-70.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA PRUDENTE RODRIGUES (REQUERENTE)

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007682-70.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009792-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JOSE VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILIANE SALMAZZI DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009792-42.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a alimentanda se encontram 

residindo em Francisco Morato/SP. 2. Nesses casos, a lei processual civil 

preconiza que o juízo competente para julgar as ações desta natureza é 

aquele em que reside a parte alimentanda. Como se extrai destes autos, 

os requeridos se encontram residindo em outra comarca, razão que 

enseja a remessa do feito ao juízo do foro de seu domicílio. Em 

consonância com este entendimento é a jurisprudências do Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

CONEXÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO 

DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO ALIMENTANDO. 

COMPETÊNCIA DO FORO DA RESIDÊNCIA DESTE. 1. É firme nesta Corte o 

entendimento de que em discussões como a que ora se trava, prepondera 

o interesse do hipossuficiente, devendo prevalecer o foro do alimentando 

como o competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que 

lhe sucedam ou que lhe sejam conexas. 2. Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões 

de Rondonópolis - MT, o suscitado.” (CC 50.597/MS, Rel. Ministro Fernando 

Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 12.09.2007, DJ 24.09.2007, p. 

241). 3. Portanto, considerando o disposto no art. 53, inciso II, do CPC, 

remetam-se os autos ao juízo da Comarca de Francisco Morato/SP. 4. 

Intime-se. 5. Expeça-se o necessário, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007409-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIANE DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO BISPO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007409-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de uma ação 

inominada, endereçada a uma das Varas Cíveis desta Comarca. 2. 

Portanto, tendo em vista a incompetência deste juízo, com espeque no art. 

64, §1, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a uma das 

Varas suprarreferidas, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008606-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. B. I. (AUTOR(A))

D. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. H. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008606-81.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 3. Comprovada documentalmente a filiação entre os 

requerentes e o requerido fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, à escassez de prova quanto aos ganhos do 

demandado, em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, até o dia 

10 (dez) de cada mês, em espécie, a serem entregues diretamente à 

genitora, mediante recibo ou, através de depósito em conta bancária, a ser 

informada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Por oportuno, a fim de 

subsidiar o juízo no exame do provimento liminar, efetivei pesquisa perante 

o sistema CAGED, logrando informações de que o demandado ostenta 

vínculo empregatício em aberto, conforme extrato anexo. Destarte, a teor 

do logradouro da empresa ora apurado, determino seja oficiado ao órgão 

empregador do requerido, para fornecer ao Juízo cópia dos três últimos 

comprovantes de rendimento do demandado, bem como para promover 

imediatamente os descontos da verba alimentar ora arbitrada mediante 

depósito na conta bancária de titularidade da representante legal dos 

alimentados, a ser informada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. 5. 

Designo audiência de conciliação para a data de 17 de dezembro de 2018 

às 14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 6. 

Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência aprazada e a 

pagar os alimentos provisórios, acompanhado de advogado, atentando-se 

a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto 

disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015, importando a ausência 

do autor em extinção e arquivamento do processo e a do requerido em 

confissão e revelia. 7. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

demandado contestar o presente, desde que o faça por intermédio de 

advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Sem prejuízo, intime-se a parte 

requerente para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados 

bancários para o depósito dos alimentos ora arbitrados. 9. Ainda, 

necessário consignar que o critério mais seguro e equilibrado para a 

definição do encargo é o da vinculação ao salário mínimo. Dessa maneira, 

faculto à parte demandante a conversão da pretensão alimentícia a partir 

do índice de reajuste anual, a fim de garantir a atualização da contribuição 

paterna à crescente evolução dos preços praticados no mercado. 

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008658-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. (REQUERENTE)

U. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1008658-77.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Em análise da exordial extrai-se 

que a autora pretende a concessão de tutela de urgência com o fito de 

determinar que o requerido pague o valor de R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais) a titulo de aluguel, haja vista que o mesmo se 

encontra usufruindo com exclusividade do imóvel residencial de 

propriedade dos litigantes. Pois bem. Para a concessão da tutela de 
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urgência vindicada, necessária a demonstração da existência da 

plausibilidade do direito e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito. Pois bem. O fato de o requerido encontrar-se no imóvel 

supostamente de propriedade do casal não gera direito à autora de 

receber quantia referente ao aluguel do aludido bem. E isso se justifica 

porque de acordo com o artigo 1.326 do Código Civil, é admissível a 

cobrança de valores a título de aluguéis em favor do outro cônjuge 

coproprietário apenas quando já realizada a partilha dos bens comuns, o 

imóvel comum permanecer na posse exclusiva de um dos cônjuges. No 

caso em tela, não obstante o divórcio tenha sido levado a feito 

derradeiramente, as partes lançaram mão de efetivar a partilha naquela 

oportunidade, ressaindo, portanto, pendente tal divisão. No mais, 

tratando-se de bem imóvel alienado fiduciariamente, em que usualmente 

são amealhadas as prestações adimplidas no curso do relacionamento 

conjugal, não se sabe precisar ao certo qual o quinhão que tocará a cada 

ex-cônjuge, de tal sorte que o feito merece dilação probatória. Sendo 

assim, diante da ausência de partilha, reconheço que persiste o bem em 

estado de mancomunhão, o que impede o arbitramento do valor a título de 

aluguel pleiteado. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO 

IMÓVEL. DESCABIMENTO. Inviável determinar o pagamento de aluguel pelo 

uso exclusivo de imóvel objeto da partilha, quando ausente previsão, 

considerando que o bem permanece em mancomunhão. Agravo de 

instrumento provido.” (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70078420197, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 26/09/2018). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RESSARCIMENTO 

DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM AINDA NÃO 

PARTILHADO FORMALMENTE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA PARTE QUE 

TOCA A CADA UM DOS EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE DA 

COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte adotou 

posicionamento de que, "na separação e no divórcio, sob pena de gerar 

enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer 

indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, 

não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo 

uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada 

um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco" (REsp 1.250.362/RS, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, 

DJe de 20/02/2017). 2. Na hipótese, não houve definição ou 

reconhecimento inequívoco da cota que caberia a cada uma das partes 

sobre o imóvel em comento, não se prestando, para tanto, apenas o 

registro público do imóvel em que ambos constam como adquirentes, 

especialmente no caso em que expressamente indeferida a partilha do 

bem, por decisão transitada em julgado, ante a controvertida contribuição 

das partes para a aquisição do imóvel. 3. O agravo interno não se 

configura manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual 

descabe falar em incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp 

1456716/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/04/2017, DJe 10/05/2017). “UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA 

DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AQUISIÇÃO DE BENS PELO 

CASAL. 1. Reconhecida a união estável, torna-se imperiosa a divisão 

igualitária dos bens adquiridos de forma onerosa em nome de um ou outro 

convivente, sem que se perquira a contribuição de cada um. Inteligência 

dos art. 5º da Lei n. 9.278/96 e art. 1.725 do Código Civil. 2. Para que seja 

possível partilhar bem imóvel, imprescindível comprovação da sua 

aquisição a título oneroso durante a convivência marital, ônus do qual não 

se desincumbiu a ré. 3. Se a soja foi colhida e vendida na constância da 

união estável, presume-se que o valor auferido beneficiou a entidade 

familiar, salvo prova em contrário. 4. Tendo em vista que somente após o 

trânsito em julgado da sentença que estabelece a partilha, será instaurada 

uma relação condominial, somente a partir desse momento tem o autor 

direito de postular a fixação de aluguel em seu favor, caso a ré continue 

utilizando com exclusividade o bem. 5. Inviável o arbitramento de locativo 

pelo uso exclusivo do imóvel enquanto não for efetivada a partilha, pois o 

bem se encontra em estado de mancomunhão. Recurso principal e 

adesivo desprovidos.” (TJRS - Apelação Cível Nº 70072230360, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/03/2017) (grifo nosso) Nesta senda, 

malgrado permaneça o imóvel comum na posse exclusiva do requerido, 

resta inadmissível in casu a cobrança de valores a título de aluguéis em 

favor da autora, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada formulado na exordial. 4. Outrossim, no tocante ao 

pedido de bloqueio do bem imóvel registrado na matrícula sob nº. 105461, 

tenho que o mesmo merece ser acolhido, máxime tendo em vista que o 

juízo não poderá ficar inerte, de modo que deve agir não só em benefício 

das partes, como, também, daqueles que porventura venham querer 

adquirir o imóvel objeto desta ação, razão pela qual defiro o pleito de 

restrição para a transferência do imóvel individualizado pela matrícula nº. 

105461 do CRI desta cidade (ID 15639178). Deveras, ‘in casu’, ressai 

evidente a legitimação da requerente que pleiteia o deferimento da medida, 

pois aparenta ser titular de um interesse relativo a um direito que poderá 

ser declarado na presente ação, bem como o interesse da parte 

requerente na conservação do bem, eis que aparentemente adquirido na 

constância do matrimônio vivenciado com o requerido, tornando-se legítimo 

o deferimento da medida. Ademais, o aludido bem é de fácil 

comercialização, eis que pode ser alienado ou cedido, tudo em detrimento 

da futura partilha, tornando, assim, fundado o receio de dissipação. Para 

hipóteses, como esta, o legislador editou o art. 297, do Código de 

Processo Civil (art. 798, CPC/1973), mecanismo colocado à disposição do 

juiz para preservar direitos e bens, tendo como único fundamento o 

PODER-GERAL DE CAUTELA que, na espécie, deve se limitar a averbação 

à margem da matrícula de restrição à transferência do imóvel, 

preservando-se desta forma visando o interesse da parte requerente, 

bem como direitos de eventual terceiro de boa-fé. Destarte, oficie-se ao 

Cartório competente para que proceda a averbação da restrição de venda 

do imóvel em questão à margem da matrícula do mesmo. 5. No mais, 

designo audiência de conciliação para a data de 17 de dezembro de 2018 

às 16h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se o 

requerido, intimando-o a comparecer à audiência aprazada, acompanhado 

de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em 

não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). 

6. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 

05 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007472-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. F. (ADVOGADO(A))

I. M. D. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. J. T. (REQUERIDO)

D. D. F. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007472-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Determino a realização de Estudo 

Social na residência das avó materna da criança, sem prévio aviso, 

aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais 

para criação e educação da menina, devendo o laudo circunstanciado ser 

juntado aos autos no prazo de até 20 dias dias. 4. Após, abra-se vista ao 

Ministério Público e renove-se a conclusão para sentença. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis, 17 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003902-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. P. F. (REQUERENTE)

A. S. C. (ADVOGADO(A))

K. A. A. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

H. A. F. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003902-25.2018.8.11.0003. VISTOS. Trata-se de pedido promovido por 
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HELOÍSA ARAÚJO FERNANDES onde requer a inclusão do patronímio 

materno ALMEIDA no seu assento de nascimento, passando a se chamar 

HELOÍSA ARAÚJO ALMEIDA FERNANDES. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido. É breve relatório. Fundamento e decido. O assento 

de nascimento deve ser retificado. Os documentos juntados demonstram 

que a parte autora é menor de idade e a inclusão do sobrenome materno 

não acarreta qualquer lesividade a outrem. Consigne-se que no caso em 

exame o patronímico da genitora já poderia ter constado por ocasião do 

assento de nascimento do polo ativo, por conseguinte, não se vislumbra 

impedimento para que o acréscimo ocorra a posteriori, sobretudo porque o 

vínculo biológico que une mãe e filha também pode prevalecer em relação 

ao nome. Impende salientar que o artigo 109 da Lei nº 6.015/73 dá suporte 

à pretensão da parte autora, consequentemente, a retificação em 

referência está apta a sobressair. Oportunas as transcrições 

jurisprudenciais: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Acréscimo do 

sobrenome materno ao nome do autor. Improcedência. Inconformismo do 

autor. Pretensão visando a inclusão do prenome "GIOVANINI" aos demais 

componentes do nome, A FIM DE MANTER O LEGADO DA FAMÍLIA 

MATERNA. Fundamentos do pedido no sentido de que pretende ser 

reconhecido em seu meio social e familiar pelo apelido das famílias de 

ambos os genitores. Excepcionalidade. Princípio da imutabilidade do nome 

não é absoluto, admitindo, entre outras hipóteses, a alteração do nome 

civil para a inclusão de sobrenome materno ou paterno, como forma de 

garantir uma melhor identificação da pessoa com seus ascendentes, 

mormente quando não apontado indício de prejuízo a terceiros, ausência 

de insegurança jurídica ou violação à ordem pública. Interesse individual, 

albergado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que, diante das 

peculiaridades do caso, se sobrepõe ao interesse social. Possibilidade de 

acréscimo do sobrenome "GIOVANINI" aos demais componentes do nome. 

Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. Sentença reformada. 

RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação 1001377-49.2018.8.26.0554; Relator 

(a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Santo André - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de 

Registro: 04/09/2018) APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL – Acréscimo do sobrenome materno ao nome do autor - 

Improcedência – Inconformismo do autor – Pretensão manifestada aos 11 

anos de idade, visando a inclusão do prenome "De Paiva" aos demais 

componentes do nome, com a exclusão do apelido "Júnior" – Fundamentos 

do pedido no sentido de que pretende ser reconhecido em seu meio social 

e familiar pelo apelido das famílias de ambos os genitores - 

Excepcionalidade – Princípio da imutabilidade do nome não é absoluto, 

admitindo, entre outras hipóteses, a alteração do nome civil para a 

inclusão de sobrenome materno ou paterno, como forma de garantir uma 

melhor identificação da pessoa com seus ascendentes, mormente quando 

não apontado indício de prejuízo a terceiros, ausência de insegurança 

jurídica ou violação à ordem pública - Interesse individual, albergado pelo 

princípio da dignidade da pessoa humana, que, diante das peculiaridades 

do caso, se sobrepõe ao interesse social - Possibilidade de acréscimo do 

sobrenome "De Paiva" aos demais componentes do nome e exclusão da 

partícula "Júnior" – Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ - Sentença 

reformada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO (TJSP; Apelação 

1011335-17.2015.8.26.0020; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão 

Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora 

do Ó - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 

14/06/2018) Portanto, diante da prova documental constante no 

procedimento e considerando o parecer favorável da douta representante 

do Ministério Público, determino que sejam efetuadas as retificações 

necessárias no assento de nascimento mencionado na inicial, para 

constar que a parte autora passará a se chamar HELOÍSA ARAÚJO 

ALMEIDA FERNANDES. Dê-se ciência ao Ministério Público. Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários. Expeça-se mandado, nos 

termos do disposto no art. 109, § 4º, da Lei 6.015/73. P..I.C., 

arquivando-se oportunamente. Rondonópolis, 07 de outubro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 729442 Nr: 10121-47.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR, LAR, EAR, RBR, PTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16915, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, declarando a paternidade do Senhor 

Marcolino Augusto Rodrigues em relação à autora Jane Teles da Silva, 

determinando retificação de seu registro de nascimento/casamento, para 

incluir o patronímico paterno, bem como os nomes dos avós paternos, 

consoante dados indicados à fl. 33 do feito em apenso (ID 355813). 

Outrossim, promova-se a exclusão do nome de Pedro Teixeira da Silva e 

dos avós paternos Severino Porfirio da Silva e Francisca Teixeira de 

Araújo do assento civil da autora (fl. 191), conforme alhures mencionado. 

Via de consequência, no tocante aos pleitos de petição de herança e 

anulação de partilha, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 

485, VI, do CPC, invocando os fundamentos outrora lançados. Preclusa a 

via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação ao Cartório 

de Registro Civil para incluir no assento de nascimento da autora o 

patronímico paterno de Marcolino Augusto Rodrigues, passando a constar 

Jane Teles Rodrigues, bem como o nome dos avós paternos.Traslade-se 

cópia do presente decisum ao feito sucessório de Código 355813.Tendo 

em vista a sucumbência dos requeridos e, ante ao Princípio da 

Causalidade, condeno os demandados ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor 

da patrona da autora, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobretudo 

considerando a natureza da demanda, o trabalho efetivado e o tempo 

despendido, consoante determina o art. 85, §8º, do CPC. Oportunamente, 

defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita aos 

requeridos(...)Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer 

requerimento no prazo de quinze dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.Rondonópolis, 17 de outubro 

de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 355813 Nr: 10799-43.2005.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR, MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, PAULINO SILVA NETO - OAB:/MT 7927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SINTIA POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:10101-E/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 Vistos etc.,

Prima facie, proceda a desavolumaçao dos autos, nos termos do que 

preceitua o art. 337 da CNGC/MT.

Outrossim, intime-se a inventariante para colacionar aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o plano de partilha contemplando a novel herdeira 

reconhecida no feito apenso (ID 729442), bem como a comprovação de 

baixa dos gravames constantes das matrículas de fls. 153/155 e 157 ou, 

alternativamente, a dedução dos aludidos débitos quando do esboço de 

partilha.

 No mais, deverá a representante legal do espólio apresentar, no mesmo 

lapso, cópia dos documentos pessoais (CPF e RG) do falecido, além de 

CPF do sucessor Marcos, acompanhado da certidão de casamento 

respectiva e regularização da representação de sua consorte, inclusive 

com os documentos cadastrais desta.

Aportando ao feito o plano de partilha, abra-se vista dos autos à herdeira 

Jane Teles para, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, anoto que as custas e taxas apuradas à fl. 180 haverão de 

ser previamente recolhidas, a fim de possibilitar a expedição do formal de 

partilha, oportunamente.

 Ao término das providências, tornem-me conclusos.

Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 446161 Nr: 1343-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOSE DIAS, CRISTIANE 

PEREIRA DIAS, CLEIDSON DIAS PEREIRA, CLEUNICE DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA 

- OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que o feito tramita sob o 

palio da Assistência Judiciária Gratuita. Sem honorários.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. Cláudia 

Beatriz SchmidtJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815578 Nr: 1420-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSESN, CLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709

 Intimação da parte executada, via seu patrono, para dar cumprimento ao 

item II da decisão de fls. 126.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753622 Nr: 9607-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699-MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc..

01. A teor da certidão de fls. 78, efetivo a juntada de extrato extraído do 

sistema BACEJUD.

02. Reportando-me à conclusão de julgamento constante da sentença de 

fls. 72 que a par de extinguir a execução, sem resolução do mérito, veio a 

determinar a liberação de valores constritos em prol do executado, com a 

inevitável baixa da penhora, INDEFIRO o pedido de fls. 77 haja vista que o 

seu acolhimento importaria em modificação do r. julgado.

03. Preclusa a via recursal, expeça-se alvará de levantamento em 

harmonia ao quanto decidido derradeiramente pelo juízo.

Intimem-se.

 Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815578 Nr: 1420-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSESN, CLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709

 CONSIDERANDO O ITEM I DA DECISÃO DE FLS 126, IMPRESCINDÍVEL O 

NÚMERO DA CONTA PARA DEPÓSITO EM NOME PARTE AUTORA. DESSA 

FORMA, TENDO EM VISTA O AVÔ MATERNO NÃO SER PARTE NOS 

AUTOS, INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS INFORMAR O NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 270139 Nr: 3312-95.2000.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO ROBERTO ROSA " de cujus", ELENIR 

MENDONSA XIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORESTES MIRAGLIA 

CARVALHO - OAB:4792/MT

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas, eis que defiro às partes os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. Honorários 

inaplicáveis à espécie.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha na forma legal, atentando-se que em razão 

do inventário se consubstanciar apenas na meação do falecido, a cônjuge 

supérstite é apenas meeira e, portanto, detém a titularidade de 50% 

(cinquenta por cento) do patrimônio inventariado, que lhe pertence por 

direito próprio e não em decorrência de transmissão causa mortis, ao 

passo que os herdeiros Elvio, Josefina, Alex e Elenir serão beneficiados 

com a divisão igualitária do remanescente.Sem prejuízo, autorizo o 

levantamento, via Alvará, dos valores disponíveis nos autos, conforme, a 

que fazia jus o falecido ELVIO ROBERTO ROSA, cujo óbito ocorreu em 

25/01/2000 (fl. 14), integralmente à pessoa de Elenir Mendonsa Ximenes 

Rosa.Por oportuno, ressalto que previamente a transmissão efetiva do 

imóvel perante o SRI competente, as partes interessadas deverão 

providenciar regularização da restrição gravada na matrícula sob o nº. 

18.531 (fl. 249), eis que em dissonância a certidão negativa de débitos 

municipais encartada à fl. 18, sobretudo visando o escorreito recolhimento 

dos tributos porventura pendentes.Preclusa a via recursal, expeça-se o 

alvará com validade de 60 (sessenta) dias. Dispensada a prestação de 

contas.Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723469 Nr: 4461-72.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVDS, JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA LUANA SAGGIN FACIONI 

DE LIMA - OAB:21748/O, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 VISTOS.(...)declaro o feito saneado.Fixo como pontos controvertidos da 

demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer 

da instrução: a) a verificação da paternidade da autora atribuída ao “de 

cujus” Marcos Antônio de Souza; b) a ocorrência de eventual vício de 

consentimento no reconhecimento da paternidade levada a efeito por José 

Antônio de Oliveira. Entrementes, sopesando que no caso vertente o 

requerido Jose Antônio de Oliveira encontra-se em local incerto e não 

sabido, tendo sido citado via edital a pedido da autora (fls. 101/102 e 106), 

dou por prejudicada a realização do exame de DNA (fls. 121), porquanto a 

perícia haveria de ser feita, primeiramente, com o pai registral da Autora, a 

fim de comprovar a alegada ausência de vínculo biológico para que, sob o 

juízo de exclusão, se efetivasse o exame de DNA a fim de comprovar a 

possível existência de relação biológica da autora para com o suposto pai 
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biológico. Com tais fundamentos, dou por prejudicada a realização da r. 

atividade probatória, deferindo a produção de prova testemunhal, sendo 

que fixo o prazo de 10 (dez) dias da intimação da presente para 

apresentação do rol em Cartório (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de 

preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no 

artigo 455, § 1º, do CPC, bem como defiro a juntada de outros documentos 

(...)Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o 

magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das 

partes por entender desnecessário ao deslinde da questão(...). Para a 

produção da prova oral deferida, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 06 de dezembro de 2018, às 16h00min, devendo o 

Sr. Gestor Judiciário adotar as providências necessárias à sua efetiva a 

realização.Intimem-se, todos. Dê-se ciência à douta representante da 

Defensoria Pública e ao curador especial (Unijuris).Às providências. 

Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 433283 Nr: 1948-39.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSN, BDSN, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

base no artigo 485, IV e IX do CPC. Sem custas processuais e honorários 

de sucumbência eis que as partes militam sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita, revogando-se as disposições em contrário.Com o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. P. I. C.Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 391394 Nr: 4951-07.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSN, BDSN, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

base no artigo 485, IV e IX do CPC. Sem custas processuais e honorários 

de sucumbência eis que as partes militam sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.Com o trânsito em julgado, renove-se a conclusão para a 

efetivação da baixa da restrição lançada às fls. 192. Após, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P. I. C.Rondonópolis, 16 de 

outubro de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 39541 Nr: 849-21.1979.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA LINDOMAR RODRIGUES DE CARVALHO, PAULO 

ROBERTO CASTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CASTELA, ROSANA BARA 

CASTELA, EVANA CASTELLA, CHRYSTIANE CASTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI MIGUEL DE CARVALHO - 

OAB:64.126 - PR, FABIO ANDRÉ CHEDID SILVESTRE - OAB:18.652, 

IGOR MORENO DE OLIVEIRA - OAB:21960/0, JUSCIELE MORETTI DE 

MELO - OAB:18451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:227716, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:OAB/MT 

11506

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Custas recolhidas. Honorários inaplicáveis à espécie.Após o 

trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha na 

forma legal, tão somente em relação aos imóveis registrados nas 

matrículas sob nº. 45.855 (fl. 354) e 11.610 (fl. 16), assim como em 

relação ao veículo descrito à fl. 19, a serem amealhados 

proporcionalmente entre os sete herdeiros, Evana, Chrystiane, Paulo, 

Denyse, Eduardo, Marco e Julio.Por fim, considerando-se que no 

documento do veículo automotor encontra-se gravada restrição em virtude 

de alienação fiduciária firmada entre o proprietário do bem e terceira 

pessoa (fl. 19), condiciono a expedição do formal de partilha alusivo ao 

mencionado patrimônio à prévia apresentação da competente carta de 

desalienação pela inventariante, tendo em vista a necessária anuência do 

credor fiduciário para implementar a transferência.Cumpridas as 

diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802765 Nr: 15501-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY DE ALMEIDA SOUZA 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 17.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:MT - 7.385-E

 Vistos etc.,

Haja vista a interposição de recurso de apelação em face da sentença de 

fls. 166/170 prolatada por este juízo, observando o disposto no art. 1.010, 

§1º, do Código de Processo Civil e com fulcro no art. 1.010, §3º, do 

mesmo diploma, abra-se vista dos autos ao apelado para contrarrazões e, 

em seguida, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do r. recurso, consignando nossas homenagens.

 Cumpra-se. Às providências.

Rondonópolis-MT, 18 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 776472 Nr: 4839-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSO, NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, JUNIOR SERGIO MARIM - OAB:6.295, 

NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA FACULDADE 

ANHANGUERA - OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE) DIAS

Nome do intimando:Representante (requerido): Neuza Maria da Silva, Cpf: 

34550577134, Rg: 314.415 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

vendedora, Endereço: Rua C, Casa 11, Próximo À Madeireira Fazendão, 

Bairro: Santa Maria, Cidade: Rondonópolis-Mt

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA Nº 33057

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 451604 Nr: 6783-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER FERREIRA DA COSTA, NAIR FERREIRA BUENO, 
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PATRICIA BUENO BEZERRA, JUCELIA BUENO DELGADO, ELIANE BUENO, 

CLEUSA FERREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SAMUEL ANTONIO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992-B/MT, ANGELA ROBERTA DA SILVA - OAB:6902/MT, 

EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - OAB:16869/O, FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça 

Gratuita. Honorários inaplicáveis a espécie diante da ausência de 

contenciosidade.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha nos moldes vindicados.Em atendimento ao 

art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto necessário aos 

interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 888309 Nr: 1117-10.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS F. CAMPOS, 

ROBSON DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CAMPOS GIMENES MARQUES, 

DORALICE SOUZA CAMPOS, ROSANA SOUSA CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Diante da entrega da prestação jurisdicional levada a feito na data de hoje 

nos autos do processo sucessório nº. 719332, entendo que restou 

prejudicada a remessa do recurso de apelação outrora manejado, eis que 

a única pretensão das partes cingia-se na transmissão do bem para fins 

de quitação dos tributos incidentes, matéria esta já superada através da 

homologação do plano de partilha.

Assim, dê-se ciência à parte requerente, facultando-se a manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o interregno supra e não havendo qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 740299 Nr: 2174-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSC, DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, GILMAR MARTINS DIAS - OAB:19875/0

 VISTOS.

01. A teor da certidão de fls. 125, autorizo o levantamento de valores, 

conforme pedido de fls. 134-135.

02. Defiro o quanto postulado derradeiramente, registrando que a penhora 

on-line é medida que de rigor se impõe, cuja medida, inclusive, é 

consentânea com os modernos princípios e preceitos que regem a 

atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a 

sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição.

 Nesta senda, lançou-se ordem de bloqueio somente o valor da execução 

em dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Restando inexitosa a diligência, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 15 dias, inclusive trazendo cálculo atualizado do débito, sob pena de 

extinção.

03. Com relação às custas processuais, efetive-se o computo com a 

intimação do devedor. Após, aguarde-se pelo prazo de cinco dias o 

devido de recolhimento, sendo que em caso de inadimplemento 

proceda-se na forma disciplinada pelo art. 353 da CNGC Judicial.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715650 Nr: 10949-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 VISTOS.

01. Defiro o quanto postulado às fls. 170, registrando que a penhora 

on-line é medida que de rigor se impõe, cuja medida, inclusive, é 

consentânea com os modernos princípios e preceitos que regem a 

atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a 

sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição.

 Nesta senda, lançou-se ordem de bloqueio somente o valor da execução 

em dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Diante da ordem de transferência (extrato anexo), oficie-se a conta única 

de depósitos judiciais para que sejam adotadas as providencias de praxe 

e intime-se o executado.

02. Diante da quantia diminuta bloqueada, em comparação com ao quantum 

do débito, lanço ordem de desbloqueio. Destarte, tendo em vista o 

insucesso da diligência e a teor do requerimento retro, efetivo a busca no 

Sistema RENAJUD, por eventuais veículos existentes em nome da 

executada.

 Neste particular, ressalto que o Sistema RENAJUD é apenas uma 

ferramenta eletrônica que possibilita a efetivação de ordens judiciais de 

restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, em tempo real, não abarcando a penhora, pois 

esta pressupõe o início do ato expropriatório cuja eficácia se inicia com a 

apreensão do bem, o que não será possível via “on line”.

 Assim, ante ao resultado positivo, efetivei o lançamento de restrição de 

transferência, conforme extrato anexo.

Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, inclusive 

trazendo cálculo atualizado do débito.

Sem prejuízo, intime-se a executada.

02. A teor do quanto disposto no item 02 do decisum de fls. 151, 

proceda-se à intimação pessoal da executada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 901171 Nr: 5642-35.2018.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCV, RCV, ANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

01. Inicialmente, a teor da declaração de incompetência proferida pelo 

Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher desta comarca, recebo o feito no estado em que se encontra.

No mais, nos termos do quanto disposto no art. 76, I, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação dos patronos constantes da 

procuração de fl. 17, para no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem a 

representação processual dos menores nos autos, mediante a juntada de 

instrumento de procuração outorgado pelos mesmos, representados ou 

assistidos por sua genitora, sob pena de extinção sem resolução do 
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mérito.

02. Sendo do conhecimento deste Juízo o óbito do patrono do requerido, 

proceda-se à intimação pessoal da parte requerida para regularizar a sua 

representatividade processual no prazo de até quinze dias, sob pena de 

revelia

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto acima. Prazo do edital: 20 

(vinte) dias.

03. Tendo em vista a ausência de apresentação de rol de testemunhas a 

serem inquiridas na audiência designada às fls. 101/101 verso, oportunizo 

às partes que venham a manifestar o efetivo interesse na produção de 

prova testemunhal, vindo a declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão.

Após, colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão.

Intimem-se.

Às providências.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 426182 Nr: 8340-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANY LOPES DA COSTA, ANÍSIA LOPES DA COSTA, 

CATARINA LOPES DA COSTA, BERNADINO LOPES DA COSTA, JOÃO 

LOPES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CASCIANA LUZIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA)

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Bernadino Lopes da Costa, Rg: 

1696439-0 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , lavrador, Endereço: Rua 

Campo Limpo, N° 617, Bairro: Jardim Itapuã, Cidade: Rondonópolis-MT

Requerente: Catarina Lopes da Costa, Rg: 757.608 SSP MT Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Tupi, N° 256, Bairro: Jardim 

Participação, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO HERDEIRS O ACIMA QUALIFICADA, PARA, 

QUERENDO, NO PRAZO DE

10 (DEZ) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DO INTERESSE NO EXERCÍCIO 

DA

INVENTARIANÇA, SENDO QUE EM CASO POSITIVO DEVERÃO VALER-SE 

DA REGRA

INSCULPIDA NO ART. 623, PU DO CPC, SOB PENA DE PRECLUSÃO E 

CONSEQUENTE

EXTINÇÃO DO FEITO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

 A par da certidão vertida à fl. 167, proceda-se ao cumprimento integral do 

disposto à fl. 164, notadamente quanto terceiro parágrafo, fazendo 

constar as respectivas advertências.

Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802299 Nr: 15300-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGF, MGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA 

NETO - OAB:23964/O, JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA NETO - OAB:23964-0 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANE MOREIRA LIBANO 

FOULETTO - OAB:22967/O

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Exequente: Kelly Gomes Ferreira, Cpf: 02070836142 

Filiação: Geny Gomes da Costa e Luiz Braga Ferreira, data de nascimento: 

07/01/1996, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, , Endereço: Av. Rui 

Barbosa, N° 1327, Bairro: Centro - A, Cidade: Rondonopolis-MT

Exequente: Mauricio Gomes Ferreira, Cpf: 02070833127, Rg: 1899906-9 

SSP MT Filiação: Luiz Braga Ferreira e Geny Gomes da Costa Ferreira, 

data de nascimento: 22/07/1993, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

, Endereço: Av. Ruy Barbosa, N° 1327, Bairro: Centro, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 831705 Nr: 6215-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPV, ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Representante (requerente): Andreia Rodrigues 

Pereira, Cpf: 81731949200, Rg: 000756633 SSP RO Filiação: Valdemar 

Pedro Pereira e Daniela Rodrigues Pereira, data de nascimento: 

02/02/1981, brasileiro(a), natural de Ji- parana-RO, convivente, do lar, 

Endereço: Rua Pocone N. 734, Bairro: Lourdes, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR ANDAMENTO AO 

FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 736955 Nr: 16195-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA) DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Matheus Augusto Ferreira 

Santana Filiação: Aparecido Barbosa Santana e Zenaide Rodrigues 

Ferreira, data de nascimento: 05/05/1999, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 1473, Bairro: 

Jd. Ypê, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS,

REGULARIZE A SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, SOB PENA DE 

NULIDADE, NOS

TERMOS DO ART. 76, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Considerando que Matheus Augusto Ferreira Santana atingiu a maioridade 

no curso da ação (‘vide’ certidão de nascimento de fl. 15), efetive-se a 

retificação nos registros do feito e no Sistema Apolo para que o mesmo 

passe a constar pessoalmente no polo ativo do presente processo, ante a 

desnecessidade de ser representado por sua genitora.
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No mais, intime-se o exequente suprarreferida, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de 

nulidade, nos termos do art. 76, I, do Código de Processo Civil.

Ilustro:

“Ao atingirem a maioridade a parte deve passar nova procuração a seu 

advogado, substituindo a anterior passada por sua mãe. Isto porque o 

mandato judicial é ato jurídico personalíssimo. Enquanto menor a parte tem 

sua vontade dirigida e orientada pelos pais, mas ao atingir a maioridade, se 

concordar que o advogado continue a representá-la, deve passar nova 

procuração. 2. Esta é uma questão processual passível de corrigenda a 

teor do art. 13 do CPC, mas se ninguém se atentou para isso em Juízo de 

primeiro grau, agora em grau de recurso não é possível se aplicar o art. 13 

do CPC, sendo caso de falta de capacidade postulatória o recurso não 

deve ser conhecido.” (TJMT. Processo: Apelação Cível nº 32380/2005. 

Rel. Des. A. BITAR FILHO. Julgado em 05/07/2006).

Em igual prazo, deverá a parte exequente requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento do feito, bem como apresentar 

cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 741215 Nr: 2815-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRFDJS, JRDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709, LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - 

OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Exequente: Jackson Ricardo França de Jesus Souza 

Filiação: Marcio Ricardo de Souza e Neila Cristiane França de Jesus, data 

de nascimento: 11/12/1998, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua 09, Lote 13, Qd. 30, Bairro: Jardim Liberdade, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Exequente: Jonatan Ricardo de Jesus Souza Filiação: Neila Cristiane 

França de Jesus Souza e Marcio Ricardo de Souza, data de nascimento: 

16/04/1997, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua 09, Lote 13, Qd. 30, Bairro: Jardim Liberdade, Cidade: 

Rondonopolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA 

CONSTITUÍREM NOVO PATRONO, BEM COMO

DAR REGULAR ANDAMENTO AO PROCESSO, PRATICANDO OS ATOS 

QUE LHE COMPETIR,

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO

(CPC, 485, III), CIENTE DE QUE NA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E/OU DE 

SUPRIMENTO

DA FALTA QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO, O PROCESSO SERÁ 

EXTINTO POR

ABANDONO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821596 Nr: 3465-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBDS, ISDS, SFC, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSENILDO SANTOS RODRIGUES - 

OAB:22474/O MT

 Vistos.

01. A par da informação constante da certidão de fls. 99, deverá a parte 

autora, no prazo de 15 dias, declinar com precisão o endereço em que o 

requerido Luiz Carlos da Silva poderá ser localizado, de forma a ilustrar, 

via documento apto (por exemplo mapa de localização), a exata 

localização de sua residência, para fins de possibilitar a citação do 

requerido, sob pena de extinção.

Em sendo atendido, com os dados a serem informados pela parte autora, 

renove-se a tentativa de citação do requerido.

Em caso de inércia, certifique-se e renove-se a conclusão.

02. A teor da arguição constante da contestação de fls. 104/108, abra-se 

vista à Defensoria Pública.

03. Defiro os beneficios da gratuidade da Justiça em prol de Schisley 

Ferreira Chaves a teor do pleito vertido às fls. 107.

Intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 376858 Nr: 5186-08.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE) DIAS

Nome do intimando:Exequente: Stefany da Silva Olini Filiação: Neuza Maria 

da Silva, brasileiro(a), , Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização)

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, REGULARIZANDO SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA Nº 33057

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 427501 Nr: 9688-82.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9762/A, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 Vistos etc.,

 De proêmio, registro a perda do objeto da presente ação em relação à 

filha Beatriz Macena de Souza, ante a maioridade atingida no curso do 

processo, conforme certidão de nascimento de fls. 65, prosseguindo o 

feito apenas quanto ao filho menor Guilherme Macena de Souza.

Por oportuno, consoante a idade do filho Guilherme, atualmente 16 anos, 

sabendo este compreender e manifestar seus anseios, ainda, 

considerando que o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente deve sobrepor ao direito de conveniência dos genitores, 

tenho que não se mostra prudente impor horários e visitas, assim como 

acompanhamentos psicológicos objetivando estreitar o vínculo 

paterno-filial, se não há até o momento, embora decorridos mais de 6 

(seis) anos do ajuizamento da ação, elementos que evidenciem alienação 

parental, obstáculos criados pela genitora no contato do filho com o pai, ou 

quaisquer outras evidências que demandem intervenção do judiciário, 

nesse aspecto.

Malgrado, não há que se olvidar que este juízo sopesando a tenra idade 

dos infantes à época, bem como o melhor interesse destes na convivência 

com o genitor não guardião, empreendeu esforços objetivando o 

reestabelecimento do vínculo familiar e o pleno desenvolvimento dos 

menores, contudo, se mostrou inócuo no transcurso do processo todas 

as medidas, notadamente a participação das partes em sessão 

conciliatória, oficina de parentalidade e acompanhamento mensal 

psicológico.
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Diante disso e, considerando à informação aportada à fl. 166, invocando o 

princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), intime-se a parte exequente 

para requer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Em seguida, colha-se parecer ministerial, renovando-se a conclusão.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 804285 Nr: 16027-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGFDO, LDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 I. Prima facie, inacolho o pedido de formulado no sentido de realizar 

buscas via sistema Renajud, eis que, a medida foi efetivada à fl.39, 

conforme extratos anexados àquela, o qual restou infrutífera diante da 

existência de gravame oposto no registro do veículo localizado.

Registra-se a ausência de manifestação da exequente à respeito do 

decisum.

 II. Por sua vez, considerando a adoção de todas as medidas coercitivas 

previstas expressamente na norma prudente o deferimento do pedido de 

inscrição do nome do devedor junto aos órgãos de restrição ao crédito - 

SPC e Serasa, máxime porque a providência subsiste como alternativa aos 

casos em que as outras medidas restaram insuficientes para coibir a 

inadimplência do devedor de alimentos.

Assim, por todo o exposto e a teor do quanto disposto no artigo 782, §3º 

do CPC/2015, defiro o pleito de fl. 45, determinando que se oficie ao SPC e 

ao SERASA para que incluam em seus cadastros de restrições de crédito 

o nome do executado.

III. No mais, invocando o princípio da duração razoável do processo, defiro 

a suspensão processual vindicada, pelo prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias.

Fica a Defensoria Pública ciente de que deverá se manifestar tão logo 

decorra o prazo de suspensão, independentemente de nova intimação, 

sob pena de extinção.

Desde já, na hipótese de decorrer o prazo sem manifestação ou sobrevier 

informação petição informando a impossibilidade de contato com a 

exequente, desde já, determino a intimação pessoal da parte exequente 

para apresentação de pedido apto ao prosseguimento do feito, via 

Defensoria Pública, para regular andamento processual, no prazo de 05 

(cinco) dias, praticando os atos que lhe competir, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC.

Não sendo localizada por motivo de alteração de endereço, intimem-se via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para fins e prazo suprarreferidos.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010361-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1010361-77.2017.8.11.0003 VISTO. Intimem-se as partes 

para se manifestarem sobre o laudo pericial de Id. 15980480, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 17 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002245-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de outubro de 2018 . 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004168-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

OSMANE GABRIEL VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004828-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008084-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALETI HUBNER (EXECUTADO)

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12/10/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007989-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS VIANA PEREIRA (REQUERENTE)

MANOEL DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

VALDOMIRO DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

MOSAQUIEL LEOTERIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ALCIDIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

NEGIDIO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

NELSON DONBROSKI (REQUERENTE)

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIZANI QUEIROS PEREIRA (REQUERENTE)

MARCIA MACEDO GALVAO (ADVOGADO(A))

EDSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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JOSE OLAVO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADMILSON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

MARILI PEREIRA DE LIMA SOUSA (REQUERENTE)

FRANCISCO BENEDITO PRADO (REQUERENTE)

ALEX ADRIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

GERSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

REGINA SALUSTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

HERMELINO MACIEL FONSECA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO N.º 1007989-24.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS POR DANO 

AMBIENTAL C/C LUCROS CESSANTES proposta por ADMILSON BATISTA 

DA SILVA E OUTROS em face do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONÓPOLIS/MT – SANEAR. A parte autora atribuiu à causa o valor 

de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). . É o relatório. Decido. A Lei 

nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, consigna, no 

artigo 2º, a sua competência, que resta limitada às causas não 

excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a seguir transcrito: 

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta 

em discussão na demanda não apresenta complexidade, bem como, é de 

se convalidar que de acordo com a Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz 

determinar se necessário a realização de exame técnico para o julgamento 

da causa, “in verbis”: “Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico 

necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá 

nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de 

saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 

da Lei n. 12.153/2009. Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em 

até cinco (5) dias antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor 

da causa apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo 

que afasta a competência deste juízo. Em março do ano de 2014, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 

004/2014/TP, a qual, dentre outras disposições, resolve: “Art. 1º. As 

causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Dessa forma, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial. Com 

estas considerações, em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, 

publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas 

cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 19/10/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005649-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005649-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 409052 Nr: 4737-79.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VITOR FERREIRA PINTO, JOAO FERREIRA PINTO, 

TEREZINHA RIBEIRO PINTO, ERALDO RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILOMENA CECILIA DUARTE - 

OAB:29845/PR, MARIO SERGIO KECHE GALICIOLLO - OAB:29.877/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Dê ciência a parte autora do conteúdo do despacho de fls. 527.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737201 Nr: 91-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEIDE PUKOSKI DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLAVIO DE GODOI 

- OAB:5010/O, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, intime-se o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da autora do período anterior e 

posterior a reestruturação da sua carreira (Lei Municipal nº 3.247, de 

05/05/2000), se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o 

Município deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da 

demandante, atinente aos mesmos períodos acima mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747674 Nr: 6544-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIMAR RODRIGUES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 
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- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 (...)Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município de 

Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso 

ainda não tenha apresentado, os holerites do autor, no período de 11/1993 

até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira do autor, se ele já era servidor na época. Em 

caso negativo, o Município deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos acima mencionados; 

e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.Este Juízo indica o 

seguinte quesito a ser respondido pelo perito:“Com base nos documentos 

apresentados pelo Município, informe se com a reestruturação da carreira 

dos servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 3.247, de 

05/05/2000, houve incorporação/reposição de eventual perda salarial 

apurada no laudo pericial?” Apresentados os documentos, intime-se o 

perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos 

apresentados pelo Juízo e pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo 

aos quesitos acostados aos autos. Decorrido o prazo para pagamento 

dos honorários periciais sem manifestação ou depósito do requerido, 

devidamente entregue o laudo pericial e prestados todos os 

esclarecimentos necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em favor da empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via 

própria.INDEFIRO o pedido de incorporação do percentual de 11,98% na 

folha de pagamento da autora, tendo em vista que o percentual será 

apurado em liquidação de sentença.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736423 Nr: 15763-98.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARY SUELY DE CARVALHO AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.No que tange ao cumprimento 

de sentença dos honorários advocatícios (fls. 105/106), tendo em vista 

que o Estado devidamente citado deixou transcorrer o prazo para 

manifestação, HOMOLOGO os cálculos de fls. 106/107. Expeça-se a RPV, 

atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 821607 Nr: 3470-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSIANI ALEXANDRA PESSOA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, MANUELLA AERNOUDTS - OAB:OAB/MT 

14503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

A decisão de fls. 166/167, proferida nos autos Agravo de Instrumento 

interposto pelo Município de Rondonópolis – Processo nº 

1011692-69.2018.8.11.0000, atribuiu o efeito suspensivo ao recurso.

Diante disto, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814370 Nr: 1000-87.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDI GRACIOSA DOS SANTOS ABES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

petição de fls. 258/261.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767193 Nr: 974-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FONSECA RIBEIRO, CECILIA SANTANA 

RIBEIRO, DIVARCY ROSA DA SILVA SANTOS, ELIETE DOS ANCHIETA, 

CYNTHIA AUXILIADORA BERNARDO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.ANA PAULA FONSECA RIBEIRO e OUTROS opuseram embargos de 

declaração em relação à sentença de fls. 214/218, com fundamento no 

artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, alegando omissão e 

contradição sob o argumento de que o adicional de insalubridade pago aos 

autores não corresponde ao realmente devido, considerando o grau 

máximo de insalubridade (fls. 200/223).É o relatório.Decido.Presentes os 

pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto aos seus 

fundamentos, anoto que não assiste razão os embargantes.Analisando os 

autos, verifico que inexiste contradição ou omissão na sentença prolatada 

neste feito, uma vez que se encontra nítido na fundamentação os motivos 

nela contidos.Quanto aos demais fundamentos apontados nos embargos, 

não lograram os embargantes em demonstrar a ocorrência de nenhuma 

das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (artigo 1.022 do 

CPC), uma vez que as questões jurídicas suscitadas foram devidamente 

enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável ao caso a 

respeito do direito dos autores.O que pretende os embargantes é obter 

novo pronunciamento rediscutindo matéria já apreciada e decidida, 

objetivando modificar o julgamento a seu favor, o que não é 

admissível.Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença. (...)Com estas considerações, 

rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767518 Nr: 1112-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEM CRISTINA DA SILVA, ROMILDA DE SOUZA, 

ADERLI FERREIRA DA SILVA, EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS, 

ELIENE SEVERINA DA SILVA, THUNAIA SOPHIA FIGUEREDO LEAL, 

ZILDINETE SOUZA CRUZ, MARIA NOBREGA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.HELEM CRISTINA DA SILVA e OUTROS opuseram embargos de 

declaração em relação à sentença de fls. 585/589, com fundamento no 

artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, alegando falta de intimação do 

advogado das autoras para manifestar acerca do laudo pericial, o que 

acarreta nulidade da sentença.Asseverou, ainda, a ocorrência de omissão 

e contradição, por ter sido revogado os benefícios da gratuidade da 

justiça, e porque o mérito da ação é o grau de insalubridade devido aos 

autores (fls. 591/596).É o relatório.Decido.Presentes os pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso. Quanto aos seus fundamentos, 

anoto que não assiste razão aos embargantes.Na hipótese dos autos, não 

há que se falar em nulidade de intimação, uma vez que o advogado das 

autoras foi devidamente intimado para manifestar acerca do laudo pericial, 

conforme se denota da publicação realizada no DJE edição nº 10125, de 

20/10/2017(...). Portanto, se as partes dissentem dos fundamentos 

expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, 

não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 

objeto da lide.Com estas considerações, rejeito os embargos de 

declaração. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 397916 Nr: 11455-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 397916

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de proposta por RAYMUNDO SANTOS 

DA SILVA em face do INSS, visando receber o valor de R$ 31.883,54, 

referente ao débito principal, e R$ 1.240,30 a título de honorários.

Os cálculos foram apurados pelo contador judicial (fls. 339/344). A parte 

autora concordou com os cálculos (fls. 347) e o INSS não apresentou 

impugnação (fls. 349).

Ante a ausência de impugnação do INSS, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

339/344, porque aparentemente estão de acordo com a sentença.

Encaminhe-se ao Departamento da Secretaria auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de malote digital, os documentos 

mencionados no artigo 3º, § 1º do Provimento11/2017-CM.

Elaborado o cálculo, expeça-se a RPV (art. 4º do citado Provimento).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis-MT, quinta-feira, 17 de outubro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 419110 Nr: 1472-94.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA E ATACADO GRÃO MONGOL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:MT/3661-A

 Visto.

Diante das divergências apontadas pelos Oficiais de Justiça em relação à 

localização do imóvel, intime-se a executada AGROPECUÁRIA E 

ATACADO GRÃO MONGOL S/A, para informar a real localização do bem 

para que se proceda à avaliação.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780528 Nr: 6419-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO...Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de 

declaração apresentados pela ADM DO BRASIL LTDA, para retificar o 

parágrafo que dispõe sobre a isenção do embargado das custas 

processuais, o qual passa a constar da seguinte forma: “Condeno a 

Fazenda Pública Estadual, na forma do art. 82, § 2º, do CPC e art. 3º, I, 

parte final, da Lei Estadual nº 7.603/01, ao pagamento das despesas 

adiantadas pela embargante, como custas judiciais (R$ 31.503,85 – fls. 

1.589/1.590), despesas (R$ 100,45 – fls. 5-v), honorários periciais (R$ 

16.500,00 – fls. 1.651/1.652), inclusive aquelas decorrentes da 

manutenção da carta fiança e seguro garantia oferecidos como garantia 

na execução, devidamente comprovadas”; bem como para acrescentar 

que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não 

interposta apelação no prazo legal, os autos deverão ser remetidos ao 

Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, II, §1º do Código de 

Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759058 Nr: 12788-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL-M, IDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): METACONT ASSESSORIA LTDA - ME, 

CNPJ: 10258517000139 e atualmente em local incerto e não sabido IVALDI 

DA SILVA NASCIMENTO, Cpf: 50075624915, casado(a), contador. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): valores, em conta bancária, via sistema BacenJud 

e querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

 Rondonópolis, 19 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 778034 Nr: 5418-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre os embargos de declaração de fls. 286/288.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 786901 Nr: 8968-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:7245

 INTIMAR o patrono da parte requerida, advº IGOR GIRALDI FARIA, 

OAB;MT 7245, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma 

vez que houve restrição via RENAJUD, recaída sobre o veículo de 

propriedade da executada e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 731815 Nr: 12135-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, ABEL 

GONZALES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Seiji Yamashita - 

OAB:391061 SP, Maria Rita Ferragut - OAB:128779 SP, PHITÁGORAS 

FERNANDES - OAB:SP 286.708

 Intimação do Executado Banco Santander Brasil S/A, representado pela 

advogada Maria Rita Ferragut OAB/SP 128.779, para tomar ciência do 

alvará expedido n. 443153-7 e para, querendo, manifestar-se no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786901 Nr: 8968-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:7245

 VISTO

Dinte da renúncia formulada pelos advogados IGOR GIRALDI FARIA e 

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO (fls. 75), intime-se a empresa 

EXPRESSO RUBI LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo 

advogado, sob pena de não ser apreciado o pedido formulado na exceção 

de fls. 13/17.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 715884 Nr: 11218-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do Exequente, representado pelo advogado GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, para tomar ciência 

do alvará expedido n. 443153-7 e para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 713922 Nr: 9071-20.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LOUDEANA MARQUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992MT, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - 

OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 274/276.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52097 Nr: 488-71.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS LOPES LINO - 

OAB:3076-A

 VISTO

Intime-se o executado da penhora e avaliação (fls. 209), por meio do 

advogado constituído nos autos (fls. 23), via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738808 Nr: 1227-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO MARQUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se o recebimento do Agravo de Instrumento interposto pelo 

requerido, a fim de verificar se o efeito suspensivo será atribuído a tal 

recurso.

 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer notícia do 

recebimento do recurso, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750977 Nr: 8273-88.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJSG, MARIA JOSE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 726341 Nr: 7276-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IZABEL CHINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA PRISCILA MORAL 

ALVES CABRAL - OAB:OAB/MT 18446, ANDERSON PABLO FERREIRA 

DE CAMARGO - OAB:15222, CELIA DE LIMA MAGGI SCHEFFER - 

OAB:OAB/MT14728, HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:13.715/MT, 

HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:OAB/13715, SAMER CLEMENTE - 

OAB:6.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885

 VISTO

Trata-se de execução de sentença envolvendo as partes acima 

identificadas.

O SANEAR depositou em juízo o valor da obrigação.

Posto isso, julga extinta a execução, ante o cumprimento da obrigação.

Transfira o valor depositado na página 228 para a conta da parte autora.

Em razão dos documentos juntados nas páginas 235/239 e da certidão de 

fls. 241, determino que o valor dos honorários sucumbenciais (fls. 230), 

seja depositado na conta indicada na página 236.

Após, encaminhem-se os autos para a CAA.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786201 Nr: 8685-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLARICE DOS SANTOS ME, MARIA 

CLARICE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16759

 VISTO

Tendo em vista que os executados não apresentaram embargos à 

execução, determino seja transferido o valor bloqueado nos autos (fls. 

71/72) para a conta indicada na petição de fls. 75.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781765 Nr: 6888-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANIBAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANIBAL DOS SANTOS, Cpf: 

00382604172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LUIZ 

ANIBAL DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2710/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 9.173,80 - Valor Atualizado: R$ 9.173,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Cite-se o executado Luiz Anibal dos Santos por 

edital, conforme requerido pela exequente às fls. 26. O edital deverá ser 

publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho Nacional. A 

publicação deverá ser certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 

257 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) 

dias.Em caso de revelia nomeio um dos membros da Defensoria Pública 

para atuar como curador especial da parte executada (art. 72, II do Código 

de Processo Civil).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 20 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748281 Nr: 6838-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Intimar o patrono da parte requerida, advº FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA, 

OAB/RS 29.997, para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar-se acerca 

do Alvará eletrônico nº 443155-3/2018, expedido na data de 11/10/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 424154 Nr: 1791-43.1985.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USALAR MÓVEIS LTDA, Lourival Alexandre da 

Silva, MANOEL PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:OAB/GO 29.189A

 Desse modo, inexistindo demonstração de que o valor penhorado estava 

depositado em caderneta de poupança, INDEFIRO o pedido de fls. 154/157 

e mantenho a constrição judicial, prosseguindo a execução nos seus 

regulares trâmites.Transfira o valor penhorado para a conta indicada na 

página 164.Cumpra-se.Rondonópolis, domingo, 20 de outubro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 404143 Nr: 17753-37.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARQUES BRITO - 

OAB:113818/SP

 VISTO

Intime-se a empresa executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pedido formulado na página 169/171.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 269869 Nr: 3131-94.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SILVIO CATELANI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 VISTO

Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os documentos juntados pelo ESTADO DE MATO GROSSO nas 

páginas 144/199.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 90609 Nr: 1809-73.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JORGE DA SILVA - ME, VALDIR 

JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

INDEFIRO o pedido de penhora de veículos, via sistema Renajud, requerido 

às fls. 105, tendo em vista que o mesmo pedido já foi deferido e houve a 

penhora de um veículo, conforme se verifica às fls. 85.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801304 Nr: 14882-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA, CLAUDIO 

ARAUJO DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 801304VISTO....Com essas considerações, REJEITO a 

exceção de pré-executividade proposta por CLAUDIO ARAÚJO DE 

SOUZA ME e CLAUDIO ARAÚJO DE SOUZA, e determino o 

prosseguimento da execução.Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162).Cumpra-se.Rondonópolis, domingo, 20 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795137 Nr: 12438-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIAL TRANSPORTE LTDA ME, SEBASTIÃO 

BRITO DOS SANTOS, MARCIO GOMES RIBEIRO, MARIA APARECIDA 

SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se o exequente para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se houve 

o parcelamento do débito exequendo, haja vista que na CDA de fls. 41-v 

consta a informação “em pagamento”.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 788817 Nr: 9733-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MAIA MERCADO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, FATIMA REGINA CASTRO SOARES MAIA, 

RICARDO FELIPE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT

 Com essas considerações, ACOLHO parcialmente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade proposta por AGRO MAIA MERCADO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e declaro a prescrição do crédito 

tributário constituído na data em 22/04/2010, referente ao fato gerador 

ocorrido em 08/2009.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, 

por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo 

(TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. 

Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, alterar a CDA 20144492, excluindo o fato 

gerador prescrito.Após, expeça-se mandado de citação da sócia FÁTIMA 

REGINA CASTRO SOARES MAIA. Cumpra-se.Rondonópolis, domingo, 20 

de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006984-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO (EXECUTADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006984 -98.2017.8.11.0003 VISTO. ALMIR LOPES DE 

ARAÚJO requer a liberação do valor penhorado, via sistema Bacenjud, na 

sua conta salário nº 1772-8, Conta 1956 -0, Banco do Brasil, na 

importância de R$ 2.610,11 (dois mil, seiscentos e dez reais, onze 

centavos), alegando que a penhora recaiu sobre conta destinada ao 

recebimento de salário, verba que é absolutamente impenhorável, nos 

termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. O exequente 

manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. 

Estabelece o art. 833, do Código de Processo Civil: “São impenhoráveis: IV 

- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” A 

finalidade da norma transcrita é proteger a subsistência digna do devedor 

e de sua família mediante preservação dos rendimentos derivados do seu 

trabalho. A jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de ser 

possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade 

dos salários para a satisfação de crédito não alimentar. Nesse sentido: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE 

SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. 

POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial 

concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito 

recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por 

cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza 

não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da 

regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, 

do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 

satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para 

garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na 

espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a 

constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a 

sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez 

que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da 

Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 

1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/11/2017). 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES 

DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 

SÚMULA N. 284 DO STF.1. É inadmissível o recurso especial quando a 

fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com 

o conteúdo do acórdão recorrido.2. A regra geral da impenhorabilidade 
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inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome dos princípios 

da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado 

que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Precedentes. 3. Não se 

conhece do recurso especial se o exame da suposta contrariedade do 

julgado a dispositivos de lei estiver condicionado à (re)avaliação de 

premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias. 

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

22/09/2015, DJe 25/09/2015). A situação dos autos encerra 

peculiaridades que permitem a relativização da regra de impenhorabilidade 

disposta no artigo 833, IV, do NCPC. Verifica-se que o executado é Major 

Aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e tem uma renda 

mensal líquida de R$ 21.542,38, sendo certo que foi penhorado pelo 

sistema Bacenjud apenas R$ 2.610,11, o que corresponde a 12,11% do 

salário do executado. É evidente que o valor bloqueado (R$ 2.610,11, 

correspondente a 12,11% do salário) não deve privar o executado das 

condições indispensáveis à manutenção do seu digno sustento e nem de 

sua família. Ademais, o executado sequer alegou que a penhora de uma 

pequena parte de seu salário irá comprometer o próprio sustento e de sua 

família. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido formulado pelo 

executado ALMIR LOPES DE ARAÚJO. Registro que nesta oportunidade 

transferi o valor bloqueado para a Conta Única. Intime-se o executado 

para, querendo, embargar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder 

Judiciário EJUBY.ROGERIO sábado, 20/10/2018 Minutas | Protocolamento | 

Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de Protocolamento de Ordens 

Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio 

de Valores Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e 

clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Número do Protocolo: 

20180003066389 Número do Processo: 1006984-98.2017.8.11.0003 

Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de Rondonópolis Juiz 

Solicitante do Bloqueio: Francisco Rogerio Barros Tipo/Natureza da Ação: 

Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do 

Autor/Exeqüente da Ação: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Relação de 

réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os réus/executados 

clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique 

aqui. 023.053.801-00 - ALMIR LOPES DE ARAUJO Respostas BCO BRASIL 

/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de 

Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 21/05/2018 10:48 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 2.610,11 (01) Cumprida integralmente. 2.610,11 

2 .610 ,11  22 /05 /2018  05 :39  20 /10 /2018  02 :30 :26  T rans f .  Va lo r 

ID:072018000013802530 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 2.610,11 Não enviada - - 

BCO ALFA / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 21/05/2018 10:48 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 2.610,11 (00) Resposta negativa: réu/executado 

não é cliente ou possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 22/05/2018 

08:59 BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 21/05/2018 10:48 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 2.610,11 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. 0,00 0,00 21/05/2018 19:53 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas 

as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 21/05/2018 10:48 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 2.610,11 (00) Resposta negativa: réu/executado não é cliente ou 

possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 22/05/2018 20:32 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004751-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES (REQUERENTE)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1004751-65.2016.8.11.0003. VISTO. Trata-se de Execução 

de Sentença proposta por ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES em face do 

INSS, visando receber o valor de R$ 12.382,71, referente ao crédito 

principal, e o valor R$ 778,43, a título de honorários advocatícios. O 

executado foi regularmente intimado e deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar os cálculos (fls. 101). O contador judicial atestou a 

regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente (fls. 111). Ante a 

inércia do executado em impugnar os cálculos, HOMOLOGO os cálculos 

de fls. 104/108, porque aparentemente estão de acordo com a sentença. 

Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias. Apurado o cálculo pelo Departamento competente, 

expeça-se a RPV (INSS – 60 salários mínimos - art. 17, §1º, da Lei Federal 

nº 10.259/2001) O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

20 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009560-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

CIRCA MARIA GARCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE TUTELA INDIVIDUAL DE SAÚDE 

CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER,” proposta MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, sustentando como causa de pedir: A presente ação tem 

por objeto fazer valer a prioridade absoluta à saúde conferida em âmbito 

constitucional, compelindo o Demandado a fornecer o tratamento 

adequado à cidadã CIRÇA MARIA GARCIA DE SOUZA, brasileira, 

divorciada, aposentada, portadorado RG nº 0668689-3 SSP/MT e 

inscritano CPF sob n° 459.832.321-34, residente e domiciliado na Rua 

Rondônia, S/N, bairro Jardim Progresso em Rondonópolis/MT, que 

necessita URGENTEMENTE do procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL 

DOS JOELHOSobjetivando garantir-lhe a saúde, a dignidade e a vida. Com 

efeito, chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio da 

declaração anexa, prestada pela Sra. Aurice Garcia Carvalho, que a sua 

irmã, SraCIRÇA MARIA GARCIA DE SOUZAé portadorade GONARTROSE 

NÃO ESPECIFICADA (CID 10: M17.9), necessitando do procedimento de 

ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS. Insta salientar que a beneficiária 

desta ação realizou consulta com o médico Ortopedista, Dr. Rodrigo 

Florência, no dia 19/02/2010 em Cuiabá, tendo sido agendado o retorno 

para 25/11/2010 no Centro de Especialidades Médicas. No entanto, esse 

profissional não atende mais na rede pública e, em virtude disso, em 

04/05/2011 foi expedido o Laudo Médico de Tratamento Fora do Domicilio 

para que fosse realizado o referido tratamento que, no entanto, não foi 

realizado. Diante disso, restou à paciente solicitar novamente o 

procedimento mediante preenchimento do Laudo para Autorização de 

Internação Hospitalar, o qual encontra-se devidamente regulado na Central 

de Regulação desde o dia 15/08/2018. A fim de evitar a judicialização da 

questão apresentada ao Ministério Público, após o atendimento da 

beneficiária desta ação nesta Promotoria de Justiça, instaurou-se o 

Procedimento Administrativo SIMP nº 009990-010/2018 (autos anexos). No 

entanto, sendo a saúde um direito de todos constitucionalmente protegido 

e garantido pelo ordenamento pátrio, não há que perdurar a presente 

situação indefinidamente, a despeito de dispor o Estado de Mato Grosso 

de condições de minimizar o drama vivenciado pela paciente CIRÇA MARIA 

GARCIA DE SOUZA. In casu, a paciente não pode simplesmente ficar 

aguardando indefinidamente pelo agendamento do procedimento cirúrgico 

de Artroplastia Total dos Joelhos em Cuiabá/MT, uma vez que o mesmo 
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não é realizado em Rondonópolis pela rede pública, haja vista o sofrimento 

intenso e o risco de ineficácia do tratamento em razão da demora. Insta 

salientar que obteve-se orçamento no valor total de R$: 114.942,28 (cento 

e catorze mil, novecentos e quarenta e dois mil e vinte e oito centavos), 

justificando-se desse modo, o ajuizamento da presente demanda junto a 

Vara da Fazenda Pública. Vale ressaltar, Excelência, que a Sra CIRÇA 

MARIA GARCIA DE SOUZA é pobre na forma da lei, de tal sorte que não 

têm quaisquer condições de custear o procedimento na rede privada, nem 

de buscar atendimento em outro Estado às suas expensas. Partindo de 

tais premissas, requer a concessão de tutela de urgência determinado 

que: “A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, “inaudita altera 

pars”, a fim de que seja determinado a demandada, no prazo de 05 

(cinco), que providencie URGENTEMENTE do procedimento de 

ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS à usuária do SUS CIRSA MARIA 

GARCIA DE SOUZA, COM COMPROVAÇÃO IMEDIATA, a contar do 

recebimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa diária, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento das 

providências determinadas;” Os autos foram encaminhados ao NAT - 

Núcleo de Apoio Técnico – para parecer técnico sobre a necessidade da 

cirurgia – fls. 15940474 -. O NAT manifestou – id. 16012014 – informando 

que se tratava de caso eletivo no primeiro parecer. Em razão da análise 

incompleta do caso clínico da paciente, os autos foram encaminhados 

novamente ao NAT para parecer complementar – id. 15980499 -. Em 

seguida, no parecer complementar, a conclusão foi de que a cirurgia 

deveria ser realizada com brevidade – 16012014 -. É o relatório. Decido. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela específica liminarmente encontra 

guarida. Em se tratando de pedido de tutela provisória (satisfativa ou 

cautelar), necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. O Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra A 

Antecipação da Tutela, 7ª edição, editora Malheiros, p. 84 e 112, ao 

disciplinar sobre ação inibitória e tutela do adimplemento da obrigação na 

forma específica, é claro ao afirmar: “A tutela inibitória pode ser 

classificada como uma tutela preventiva e específica. Preventiva porque 

voltada para o futuro; específica porque destinada a garantir o exercício 

integral do direito, segundo as modalidades originariamente fixadas pelo 

direito material.” A propósito, embora o dispositivo faça referência a 

“prestação de fazer”, é de se entender, em atenção ao que dispõe o artigo 

5º, XXXV da Constituição Federal, que se aplica a toda pratica ilícita 

advinda do não cumprimento de um dever. Partindo dessas premissas, no 

caso, a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar a 

relevância do fundamento, encontra guarida na garantia constitucional do 

direito à saúde, assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, 

se não bastasse o disposto no art. 1°, III da referida Carta Magna que 

impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a 

dignidade da pessoa humana. Com efeito, depreende-se do caso em tela 

que a parte autora é portadora de gonartrose e pleiteia artroplastia total de 

joelho, constando solicitação no SISREG III (Sistema Online de Regulação) 

com o pedido de reagendamento do procedimento pendente desde 

08/03/2018. Ainda, percebe-se que consta laudo médico de Tratamento 

Fora de Domicílio emitido pelo Dr. Oscar Milton Mello Muto – CRM 1379 - 

desde 04/05/2011, no qual foi relatado “dor em joelhos, crepitação, 

gonartrose bilateral, necessita de próteses”. Aliado a prescrição médica, o 

parecer do NAT foi que há urgência no caso, bem como que “as cirurgias 

deverão ser realizadas com brevidade, devido a limitação funcional, 

possíveis sequelas, ao quadro álgico da requerente e tempo transcorrido 

desde a primeira solicitação médica (04/05/2011). O pleito ser atendido em 

um prazo não superior a 60 dias”. Ora, não é admitido no estado 

democrático de direito que um paciente aguarde há mais de 7 (sete) anos 

na fila de espera do SUS para que tenha o seu direito fornecido pelo 

Estado, uma vez que durante esse longo tempo de espera pela cirurgia 

tem suportado dores e sofrimentos, bem como a referida cirurgia foi 

solicitado pelo médico que a acompanha em formulário próprio do SUS. 

Assim, resta demonstra a necessidade da cirurgia e a possibilidade de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida não seja 

concedida liminarmente. Ante o exposto, concedo liminarmente a tutela 

específica, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil, para o 

fim de determinar que o réu – Estado de Mato Grosso – autorize o 

procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS à 

paciente CIRSA MARIA GARCIA DE SOUZA, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme solicitada. Caso o réu não proceda com a realização da cirurgia, 

autorizo desde já o bloqueio de valores nas contas pelo sistema 

Bacen-Jud, caso não haja recurso desta decisão, para empresa que 

disponibilizar pelo menor preço, devendo os fornecedores serem 

intimados para proceder com a realização da cirurgia, uma vez que, com a 

prestação de contas, ocorrerá a liberação de valor. Altere-se o polo 

passivo para a devida citação do Estado de Mato Grosso e após, cite-se o 

Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal. Com 

a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

voltem conclusos para sentença. Expeça-se o necessário com urgência. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001892-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

ANTONIA DA SILVA PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CONVERSÃO DO JULGAMENTO 

EM DILIGÊNCIA Processo: 1001892-08.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: 

ANTONIA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAUJO, PREFEITO DE RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por ANTÔNIA DA SILVA PEREIRA 

contra JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de 

Rondonópolis, sustentando, em síntese, que foi classificada na 106ª 

posição para o cargo de professora "Ensino Fundamental/anos iniciais", 

enquanto a previsão inicial era de preenchimento de 52 (cinquenta e duas 

vagas), conforme edital nº001/2015-PMR/SEMEC. Acrescenta que no 

período de validade do concurso, foi aprovada lei municipal que autorizou 

incremento no número de vagas para o cargo de professor, tendo sido 

lançado edital de processo seletivo para a contratação temporária de 

professores para lecionarem durante o ano de 2018, razão pela qual 

requer a concessão da segurança para que a parte impetrada promova a 

sua convocação e nomeação para o cargo disputado. O pedido liminar foi 

indeferido. A parte impetrada prestou informações, alegando a 

inexistência de direito líquido e certo da impetrante, pugnando pela não 

concessão da segurança. O Ministério Público se manifestou favorável à 

pretensão inicial. É o relatório. Fundamento e decido. No caso, entendo 

necessário converter o julgamento em diligência, visando não causar 

prejuízo ao interesse público ou ao alegado direito da Impetrante, 

mormente porque não restou comprovado de forma segura, por 

documentos que se encontram em poder da administração, a quantidade 

de professores contratados temporariamente, no exato cargo da 

aprovação no concurso. Aliás, o artigo 6º, § 1º da Lei n. 12.016/2009, é 

claro ao dispor a possibilidade de determinação para exibição de 

documentos que não se encontram em poder do Impetrante e de difícil 

produção, ao ressaltar que "No caso em que o documento necessário à 

prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em 

poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de 

terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse 

documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o 

cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá 

cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição." Assim, 

converto o julgamento em diligência e, com fundamento no artigo 6º, § 1º 

da Lei n. 12.016/2009, DETERMINO que a autoridade impetrada, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova a exibição/juntada aos autos documentos que 

demonstrem/comprovem, a quantidade de professores que exerceram ou 

exercem, sem concurso público, a EXATA função de PROFESSOR NO 

ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS NOS DE ANO DE 2017 E 2018. 

Com os documentos nos autos, manifeste-se a Impetrante, em 10 (dez) 

dias e, depois, o Ministério Público. Após, conclusos para sentença. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010496-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA 

ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA” proposta por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA em 

face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em que pretende que sejam 

anulados o lançamento de multa administrativa aplicada pelo PROCON no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), oriundo da reclamação formulado 

por consumidor, através do processo administrativo nº 2015.7. O juízo 

determinou a emenda da inicial, devendo ser acrescentado o valor da 

causa ao sistema PJE, bem como proceder à vinculação das guias 

recolhidas ao número do processo – id. 11265836 -. A parte autora 

apresentou manifestação – id. 12218846 – alegando que não consegue 

realizar a alteração do valor da causa pelo sistema e que já efetuou o 

pagamento das custas processuais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Extrai-se dos autos que, embora intimada para promover a vinculação das 

custas processuais recolhidas, a parte autora manteve-se inerte. Dessa 

forma, é certo que o art. provimento nº 22/2016 da Corregedoria-Geral de 

Justiça, assim como o atual art. 46º da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 

estabelecem, inclusive com a mesma redação, a obrigatoriedade das 

custas processuais estarem vinculadas ao processo distribuído, como se 

vê: Art. 2º. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link 

emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do 

processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo 

eletrônico. Com efeito, preceitua o artigo 485, IV do Código de Processo 

Civil a necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, 

quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso já se manifestou pela desnecessidade de prévia intimação 

pessoal da parte antes da extinção da demanda, visto que tal exigência, 

prevista no art. 485, §1º do Código de Processo Civil, apenas diz respeito 

às hipóteses dos incisos II e III desse dispositivo, e não do inciso IV, em 

que se enquadra o presente feito. Nesse sentido, eis o julgado: RECURSO 

DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE – EXTINÇÃO DO FEITO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

PRÉVIAS - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA GUIA AO PROCESSO 

ELETRÔNICO - PROVIMENTO Nº 22/2016-CGJ – INTIMAÇÃO PESSOAL – 

PRESCINDÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos 

termos do art. 290 c/c art. 485, I, do NCPC e Provimento nº 

22/2016-CGJ-TJMT, a ausência de vinculação de guias de custas iniciais 

ao processo eletrônico enseja o cancelamento da distribuição e a extinção 

do processo. Ante a ausência de comprovação, no prazo determinado, do 

cumprimento da determinação, imperioso o indeferimento da inicial, 

julgando extinto o processo. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 

14/08/2017) AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO - 

AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE GUIAS DE CUSTAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO PROVIMENTO Nº 

22/2016/CGJ - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE 

– INÉRCIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da 

petição inicial (art. 485, I, CPC), dispensa prévia intimação pessoal da parte 

autora, a fim de suprir vício sanável, bastando, para tanto, a intimação de 

seu advogado, via publicação no diário da justiça. Além de não haver 

qualquer previsão legal nesse sentido, com o indeferimento da petição 

inicial, sequer houve a triangularização da relação jurídico-processual, 

circunstância que, por si só, afasta a propalada necessidade de 

requerimento da parte contrária, como quis pregar o banco/autor. A rigor 

do que dispõe o “caput” do artigo 2º do Provimento nº 22/2016 da 

Corregedoria Geral da Justiça, ao ajuizar a ação por meio do processo 

eletrônico, a parte, após a distribuição do feito, deverá promover a 

vinculação, ao processo, das guias de recolhimento das custas e demais 

despesas relativas ao procedimento.Sem que essa providência tenha sido 

adotada, necessário se faz a intimação do autor, por meio de seu 

advogado, a fim de sanar o vício apontado, no prazo legal. A falta de 

adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização 

do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) Assim, se a parte 

autora deixou de efetuar a devida vinculação das custas processuais, 

como determinado, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida 

que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente demanda, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código 

de Processo Civil. Custas processuais pela autora. Sem honorários em 

razão da ausência de triangularização da relação processual. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009794-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

BERENICE GOMES DE CASTRO (IMPETRANTE)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por BERENICE 

GOMES DE CASTRO contra JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, 

Prefeito Municipal de Rondonópolis, sustentando, em síntese, que foi 

classificada na 129ª posição para o cargo de professora "Ensino 

Fundamental/anos iniciais", enquanto a previsão inicial era de 

preenchimento de 60 (sessenta vagas), conforme edital 

nº001/2015-PMR/SEMEC. Acrescenta que no período de validade do 

concurso, foi aprovada lei municipal que autorizou incremento no número 

de vagas para o cargo de professor, tendo sido lançado edital de 

processo seletivo para a contratação temporária de professores, com 

previsão de 376 (trezentos e setenta e seis) novos cargos, razão pela 

qual requer a concessão da segurança para que a parte impetrada 

promova a sua convocação e nomeação para o cargo disputado. O pedido 

liminar foi indeferido. A parte impetrada prestou informações, alegando a 

inexistência de direito líquido e certo da impetrante, pugnando pela não 

concessão da segurança. O Ministério Público se manifestou favorável à 

pretensão inicial. É o relatório. Fundamento e decido. No caso, entendo 

necessário converter o julgamento em diligência, visando não causar 

prejuízo ao interesse público ou ao alegado direito da Impetrante, 

mormente porque não restou comprovado de forma segura, por 

documentos que se encontram em poder da administração, a quantidade 

de professores contratados temporariamente, no exato cargo da 

aprovação no concurso. Aliás, o artigo 6º, § 1º da Lei n. 12.016/2009, é 

claro ao dispor a possibilidade de determinação para exibição de 

documentos que não se encontram em poder do Impetrante e de difícil 

produção, ao ressaltar que "No caso em que o documento necessário à 

prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em 

poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de 

terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse 

documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o 

cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá 

cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição." Assim, 

converto o julgamento em diligência e, com fundamento no artigo 6º, § 1º 

da Lei n. 12.016/2009, DETERMINO que a autoridade impetrada, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova a exibição/juntada aos autos documentos que 

demonstrem/comprovem, a quantidade de professores que exerceram ou 

exercem, sem concurso público, a EXATA função de PROFESSOR NO 

ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS NOS DE ANO DE 2017 E 2018. 

Com os documentos nos autos, manifeste-se a Impetrante, em 10 (dez) 

dias e, depois, o Ministério Público. Após, conclusos para sentença. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002136-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Vistos etc., Trata-se de executivo fiscal ajuizado pelo Município de 
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Rondonópolis em desfavor de Banco do Brasil. O executado requereu a 

apresentação de carta fiança para garantia de juízo – id. 13465506 -. De 

outro lado, em razão da não apresentação de qualquer carta fiança na 

manifestação, a exequente requer que seja efetuada a penhora on-line, 

pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 78.237,71 (setenta e oito mil, 

duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) em contas 

bancárias do executado, BANCO DO BRASIL S/A – CNPJ 

00.000.000/0551-74. É a síntese necessária. Decido. Na espécie, não há 

que se falar em garantia do juízo, uma vez que não consta carta de fiança 

juntada aos autos. Além disso, não consta distribuição de embargos à 

execução fiscal por dependência, existindo associados apenas as 

execuções  f i sca is  de  n º  1001582 -02 .2018 .8 .11 .0003  e 

1001639-20.2018.8.11.0003 - 1ª Vara de Fazenda Pública -. Dessa forma, 

inexistindo garantia do juízo e considerando a preferência da penhora em 

dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora 

on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, na forma 

estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e resposta, que 

se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única 

Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada 

pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 

854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora, 

bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por 

edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada – como 

curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a defesa, 

no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar futuras 

nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, 

voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não sendo o 

caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação dos 

embargos. 2) BACENJUD NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o 

credor, no prazo de 05 (05) dias, indicando bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 

da Lei nº 6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. 

c) Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que 

não será acolhida a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob 

pena de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos 

do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001544-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERCY FONSECA DE FREITAS (EXECUTADO)

SAULO MORAES (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., O Estado de Mato Grosso, devidamente qualificado e 

representado nos autos propõe ação de execução fiscal em face de 

Vandercy Fonseca de Freitas, igualmente qualificada, requerendo, a 

citação do devedor, para que no prazo legal, procedesse ao pagamento 

da execução. A parte executada apresentou embargos à execução – id. 

1662783 -. A exequente apresentou manifestação discordando das 

alegações da executada – id. 3224474 -. Houve determinação de bloqueio 

on-line, o qual restou infrutífero – id. 10049148 -. Posteriormente, o juízo 

recebeu a petição de embargos à execução como exceção de 

pré-executividade, ocasião em que foram rejeitados os pedidos – id. 

11078861 -. Manifestação da credora – id. 11442918 -, pugnando pela 

extinção do feito, ante o cancelamento da inscrição da dívida ativa. É o 

relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, cuida-se de 

execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de 

Vandercy Fonseca de Freitas. Ocorre que, no curso do procedimento, 

após a citação e apresentação de defesa, a exeqüente simples requereu 

a extinção da execução, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/80, 

alegando que a inscrição em dívida ativa referente ao débito ora em 

cobrança foi extinta por cancelamento. Entretanto, conforme 

entendimentos do STJ, o disposto no art. 26 da Lei nº 6.830 /80 ( LEF ) não 

isenta a Exeqüente da obrigação de pagar honorários advocatícios 

quando a extinção da execução fiscal, ainda que requerida por ela, ocorre 

após o Executado oferecer defesa. Nesse sentido é a súmula 153 do 

Superior Tribunal de Justiça: A desistência da execução fiscal, após o 

oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da 

sucumbência. Com efeito, o cancelamento da inscrição da Dívida Ativa 

após citação dos executados e apresentação de defesa, implica 

irrefutavelmente na extinção da execução, com a condenação em 

honorários advocatícios, como se vê: APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO 

FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE 

DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º 

E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A 

extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o 

art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo 

que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda 

Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em 

homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte 

contrata os serviços de um advogado para defender-se. Na fixação do 

quantum dos honorários advocatícios, o magistrado deve levar em 

consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas no 

art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, utilizando-se do juízo de equidade e 

podendo adotar como base de cálculo o valor da causa, o valor da 

condenação ou mesmo arbitrar valor fixo, não ficando adstrito aos 

percentuais legalmente previstos. Precedente: REsp 1.155.125/MG, Rel. 

Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 6/4/2010, 543-C do CPC/1973. 

Verba honorária arbitrada de forma equânime. Recurso desprovido. (Ap 

88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 19/04/2018) Diante disso, a extinção da execução é 

medida que se impõe, com a consequente condenação em honorários 

advocatícios. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução 

fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Vandercy 

Fonseca de Freitas, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/80. 

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, em observância à 

Súmula 153 do STJ. Deixo de condenar o exequente às custas 

processuais nos termos do artigo 460 da CNGC. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. 

R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000573-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

MARYNEY DE ARRUDA FREIRE (IMPETRANTE)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000573-05.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: MARYNEY DE ARRUDA 

FREIRE IMPETRADO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, 

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

SENHOR JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

Vistos etc., Intime-se a autoridade Impetrada para, querendo, se 

manifestar quanto aos novos documentos juntados pela Impetrante (id. 

14533420 e 14149328), no prazo de 10 (dez) dias. Determino, ainda, com 

fundamento no artigo 6º, § 1º da Lei n. 12.016/2009, DETERMINO que a 

autoridade impetrada, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

exibição/juntada aos autos documentos que demonstrem/comprovem, a 

quantidade de servidores que exerceram ou exercem, sem concurso 

público, a EXATA função/cargo pela qual a Impetrante alega que possui 

direito. Com os documentos nos autos, manifeste-se a Impetrante, em 10 

(dez) dias e, depois, o Ministério Público. Após, voltem-me conclusos para 

sentença. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000572-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)
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IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000572-20.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: GRACIELA RODRIGUES DA 

SILVA IMPETRADO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO Vistos etc., 

Intime-se a Fazenda Pública Municipal para, querendo, se manifestar 

quanto aos novos documentos juntados pela Impetrante (id. 14149321, 

14149208, 14772193 e 15627041), no prazo de 10 (dez) dias. Determino, 

ainda, com fundamento no artigo 6º, § 1º da Lei n. 12.016/2009, 

DETERMINO que a autoridade impetrada, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a exibição/juntada aos autos documentos que 

demonstrem/comprovem, a quantidade de servidores que exerceram ou 

exercem, sem concurso público, a EXATA função/cargo pleiteado pela 

Impetrante. Com os documentos nos autos, manifeste-se a Impetrante, em 

10 (dez) dias e, depois, o Ministério Público. Após, voltem-me conclusos 

para sentença. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005124-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES (ADVOGADO(A))

MARCIO DE ALMEIDA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos etc., Revogo a decisão anterior, na qual determinava a realização 

de perícia médica, uma vez que já consta nos autos perícia realizada na 

Justiça Federal – Id. 14027220 -. Intimem-se e, após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005390-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (AUTOR(A))

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Vistos etc., Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 

Sobre a contestação, manifeste-se a parte autora e, após, ao Ministério 

Público. Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302917 Nr: 285-85.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALONIO GONCALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FALONIO GONCALVES DA COSTA. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO para que no prazo legal, indique 

conta para recebimento do saldo remanescente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Expeça-se alvará em favor do Município 

de Rondonópolis para satisfação do crédito no valor indicado às fls. 296.2. 

Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca para que, caso extinto o processo n. 074/2002, proceda a baixa 

do arresto sobre o imóvel (matrícula 54.880) para que o arrematante 

nestes autos possa transferir o imóvel.3. Oficie-se ao Cartório de Registro 

de Imóvel para que proceda as baixas nos arrestos e penhora oriundo 

destes autos.4. Após, intime-se o executado por edital para que indique 

conta para recebimento do saldo remanescente.5. Sem manifestação, 

arquive-se.6. Int.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 390082 Nr: 3694-44.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JUNIOR - 

OAB:6132/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PERCIVAL SANTOS MUNIZ 

em que foi apresentado o cálculo demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, nos termos do artigo 524 do CPC.

Assim determino:

1. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor do débito, sob pena de incidência de multa de 10% e, também de 

honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, CPC.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º).

2. Oficie-se como requerido no item “1” de fls. 4.250;

3. Proceda-se a Secretaria com as alterações pertinentes em relação à 

classe processual correspondente ao cumprimento de sentença na capa 

dos autos e no Sistema Apolo.

Às providências.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384817 Nr: 12932-24.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOS SANTOS & SILVA SANTOS LTDA 

ME, SIRLEY SANTOS DALA ROSA, PEDRO CESAR DALA ROSA, 

AGNALDO JOSE DOS SANTOS, WILSON SEBASTIAO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO JOSE DOS SANTOS, Cpf: 

63052385100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias acerca da penhora efetivada através do Sistema 

BACENJUD, no valor de R$ 550,22 ( quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

dois centavos), observando-se o art. 274, § único do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 10 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412561 Nr: 8525-04.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RENATA CRISTINA KULEVICZ, LUZINET 

SOBRAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, 

CNPJ: 04235334000790, Inscrição Estadual: 131997556. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/08/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SENIOR 

GRUPO EMPRESARIAL LTDA, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DEIXOU 

DE RECOLHER E/OU RECOLHEU A MENOR, NOS PRAZOS 

REGULAMENTARES O ICMS GARANTIDO...., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 203/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 914.829,50 - Valor Atualizado: R$ 914.829,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do insucesso das tentativas de 

citação dos executados por carta e Oficial de Justiça, a parte exequente 

requer expedição de edital de citação.Cumpre esclarecer que o art. 8º da 

Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação 

do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de 

recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na 

execução pode ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. 

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, 

para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente 

o esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital do executado SENIOR GRUPO 

EMPRESARIAL LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução.De outro lado, INDEFIRO a nomeação 

de curador especial, uma vez que nos autos não fora efetivada 

penhora.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786863 Nr: 8943-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO JOSE DO POVO TUR LTDA ME, MARIO 

JORGE BUCATER, SANDRA REGINA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO JORGE BUCATER, Cpf: 

10776595806, Rg: 1690449-8, Filiação: Aziz Bucater e Margarida Ferracin, 

data de nascimento: 01/07/1968, brasileiro(a), natural de Goioré-PR, 

casado(a), pecuarista, Telefone (66)9984-9615. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SÃO 

JOSE DO POVO TUR LTDA ME, MARIO JORGE BUCATERE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de NÃO OBSERVANCIA 

DE NORMAS, RELATIVAS AO TRANSPORTE DE COLETIVO RODOVIARIO 

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 114/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/01/2015

 - Valor Total: R$ 25.212,22 - Valor Atualizado: R$ 25.212,22 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro o pedido de citação por edital de 

Mario Jorge Bucater, eis que sem sucesso as tentativas de citação por 

carta e por oficial de justiça.Promova-se a citação via edital do executado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir 

a execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora. Às 

providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776366 Nr: 4795-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO CRISTAL LTDA, MELYSSA 

SOARES BORGES, EREOVALDO VIEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO VIAÇÃO CRISTAL LTDA, CNPJ: 
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36875797000118, atualmente em local incerto e não sabido MELYSSA 

SOARES BORGES, Cpf: 00109567609, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido EREOVALDO VIEIRA BORGES, Cpf: 29642337800, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AUTO 

VIAÇÃO CRISTAL LTDA, MELYSSA SOARES BORGESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

CUMPRIMENTO DE NORMAS E DEVERES - PELAS EMPRESAS, ART. 47, III, 

"I" DA LEI COMPL N. 149/2003..., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 625/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/02/2012

 - Valor Total: R$ 7.339,44 - Valor Atualizado: R$ 7.339,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do insucesso das tentativas de 

citação dos executados por carta e Oficial de Justiça, a parte exequente 

requer expedição de edital de citação.Cumpre esclarecer que o art. 8º da 

Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação 

do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de 

recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na 

execução pode ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. 

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, 

para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente 

o esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.De outro lado, INDEFIRO a nomeação de curador especial, uma 

vez que nos autos não fora efetivada penhora.Decorrido o prazo sem 

satisfação do débito, voltem-me os autos conclusos para penhora. Às 

providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801650 Nr: 15047-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER LOPES & SOUZA LTDA ME, SILVIO 

CESAR XAVIER LOPES, KELEY DIANE MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): XAVIER LOPES & SOUZA LTDA ME, 

CNPJ: 08154414000187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de XAVIER 

LOPES & SOUZA LTDA ME, SILVIO CESAR XAVIER LOPESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGACÃO TRIB ACESSORIA - REG NO CCF, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11305/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/2014

 - Valor Total: R$ 175.018,90 - Valor Atualizado: R$ 175.018,91 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do insucesso das tentativas de 

citação do executado XAVIER LOPES & SOUZA LTDA por carta e Oficial 

de Justiça, a parte exequente requer expedição de edital de 

citação.Cumpre esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as 

formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: 

inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento 

e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode 

ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula 

do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o 

devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente o 

esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital do executado XAVIER LOPES & SOUZA 

LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução.No tocante ao pedido de citação por carta dos 

executados SILVIO CESAR XAVIER LOPES e KELEY DIANE MARTINS DE 

SOUZA via postal, expeça-se o necessário para efetuar a citação 

conforme endereço indicado retro.Se intimados, e não havendo 

pagamento ou garantia da dívida, volte-me os autos conclusos.Se 

infrutífera a citação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, indique endereço correto e atual da parte executada, sob 

pena de extinção.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799550 Nr: 14184-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA DA SILVA - ME, 

REGINALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO PEREIRA DA SILVA - ME, 

CNPJ: 05525056000183 e atualmente em local incerto e não sabido 

REGINALDO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 39039820163, Rg: 128912-9, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

REGINALDO PEREIRA DA SILVA - ME e REGINALDO PEREIRA DA SILVA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de OMISSÃO DE 

INFORMAÇÕES ECONOMICO FISCAIS - GIEF, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10310/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2015

 - Valor Total: R$ 16.272,90 - Valor Atualizado: R$ 16.272,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro, desde já, o pedido de citação por 

edital, eis que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por oficial 

de justiça.Cumpre esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as 

formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: 

inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento 

e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode 

ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula 

do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o 

devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente o 

esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798913 Nr: 13866-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGAGNOLO & PEREIRA LTDA, LETICIA 

TEREZINHA BRAGAGNOLO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRAGAGNOLO & PEREIRA LTDA, CNPJ: 

08875273000191 e atualmente em local incerto e não sabido LETICIA 

TEREZINHA BRAGAGNOLO PEREIRA, Cpf: 02033684105, Rg: 18760740, 

brasileiro(a), casado(a), empresaria. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

BRAGAGNOLO & PEREIRA LTDA e LETICIA TEREZINHA BRAGAGNOLO 

PEREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EMISSÃO 

DE DOCUMENTO FISCAL INIDONEO - GNFS E OUTRO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11366/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/06/2014

 - Valor Total: R$ 308.948,80 - Valor Atualizado: R$ 308.948,77 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,No caso, a parte exequente informa o 

insucesso das tentativas de citação dos executados, por carta e Oficial 

de Justiça, bem como a não obtenção de novos endereços.Diante disso, 

requer a requisição de informações sobre o endereço dos executados via 

Bacenjud.Cumpre salientar, que a finalidade desse sistema é a busca de 

contas, ativos financeiros e o respectivo bloqueio.Nesse 

sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

UTILIZAÇÃO DO BACENJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO 

EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não consiste em finalidade do 

BacenJud a busca de endereço dos executados. A utilização desse 

sistema tem por objetivo a busca de contas e ativos financeiros e o 

respectivo bloqueio, assim como consulta a informações bancárias, não 

servindo para a busca de informações cadastrais. 2. Compete ao credor a 

realização de diligências no sentido de localizar o devedor, não podendo 

tal atribuição ser transferida ao Poder Judiciário. Especificamente nesse 

ponto, a decisão de primeiro grau aponta providências ainda não adotadas 

pelo credor. 3. Agravo desprovido.(TRF-4 - AG: 50485226220164040000 

5048522-62.2016.404.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS 

LABARRÈRE, Data de Julgamento: 07/12/2016, PRIMEIRA 

TURMA).Ademais, vale ressaltar que a demanda de buscas a serem feitas 

pelo Judiciário a fim de encontrar bens para saneamento da dívida, é 

extensa.Assim, não cabe ao Judiciário realizar infinitas diligências para 

obtenção de dados cadastrais dos executados, posto que tal atribuição 

compete ao credor.De outro lado, em caso de indeferimento, pugna a 

exequente pela citação por edital.Dessa forma, promova-se a citação via 

edital dos executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795602 Nr: 12640-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANA PNEUS LTDA - ME, GERALDO 

CAMILOTTI, LEONÉSIO DAL PONTE, GILMAR BATISTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PARANA PNEUS LTDA - ME, CNPJ: 

10173339000143, Inscrição Estadual: 133582922 e atualmente em local 

incerto e não sabido GILMAR BATISTELA, Cpf: 58943137915, Rg: 

3940224-6, Filiação: Irene Maria Dal Punte Batistela e Artemio Batistela, 

data de nascimento: 10/10/1967, brasileiro(a), natural de Casca-RS, 

solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PARANA 

PNEUS LTDA - ME, GERALDO CAMILOTTIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS 

APURADO POR LEVANTAMENTO FISCAL E OUTROS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14376/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

 - Valor Total: R$ 380.192,50 - Valor Atualizado: R$ 380.192,54 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro, desde já, o pedido de citação por 

edital, eis que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por oficial 

de justiça.Cumpre esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as 

formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: 

inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento 

e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode 

ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula 

do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o 

devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente o 

esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados PARANA PNEUS LTDA e 

GILMAR BATISTELA para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução.Decorrido o prazo sem satisfação do 

débito, voltem-me os autos conclusos.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793296 Nr: 11587-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, VILMAR GIRARDI, MARCY LUISA FRIZZO GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, CNPJ: 82601345000750. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SOLO 

VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA, VILMAR 

GIRARDIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7634/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 121.733,60 - Valor Atualizado: R$ 121.733,65 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro o pedido de citação por edital de 

Solo vivo Industria e Comercio de Fertilizantes LTda, eis que sem sucesso 

as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça.Promova-se a 

citação via edital do executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.Decorrido o prazo sem 

satisfação do débito, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido de penhora. Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435450 Nr: 4118-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J E VIANA & CIA LTDA ME, JULIANO 

ERCULANO VIANA, JOSE FRAGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE FRAGA DE MORAES, Cpf: 

02810930163, Rg: 402.553, Filiação: Amélia Fraga de Moraes e José M. de 

Carvalho, data de nascimento: 10/06/1946, natural de Itiquira-MT, 

solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de J E 

VIANA & CIA LTDA ME, JULIANO ERCULANO VIANAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10012/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/12/2009

 - Valor Total: R$ 8.525,92 - Valor Atualizado: R$ 8.525,92 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do insucesso das tentativas de 

citação dos executados por carta e Oficial de Justiça, a parte exequente 

requer expedição de edital de citação.Cumpre esclarecer que o art. 8º da 

Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação 

do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de 

recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na 

execução pode ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. 

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, 

para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente 

o esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital do JOSE FRGADA DE MORAES executado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir 

a execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos para penhora. Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86522 Nr: 21850-95.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MOURA SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO MOURA SCHMIDT, Cpf: 

28093640010. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/11/1998.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de GILBERTO MOURA 

SCHMIDT, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DÉBITOS 

REFERENTES A IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 49834/1998.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/08/1998

 - Valor Total: R$ 3.315,42 - Valor Atualizado: R$ 3.315,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do insucesso das tentativas de 

citação dos executados por carta e Oficial de Justiça, a parte exequente 

requer expedição de edital de citação.Cumpre esclarecer que o art. 8º da 

Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação 

do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de 

recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na 

execução pode ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. 

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, 

para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente 

o esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos para penhora. Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786882 Nr: 8957-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO JOSE DO POVO TUR LTDA ME, MARIO 

JORGE BUCATER, SANDRA REGINA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO JORGE BUCATER, Cpf: 

10776595806, Rg: 1690449-8, Filiação: Aziz Bucater e Margarida Ferracin, 

data de nascimento: 01/07/1968, brasileiro(a), natural de Goioré-PR, 

casado(a), pecuarista, Telefone (66)9984-9615 e atualmente em local 

incerto e não sabido SANDRA REGINA BRUNO, Cpf: 62126350134, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SÃO 

JOSE DO POVO TUR LTDA ME, MARIO JORGE BUCATERE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 113/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/01/2015

 - Valor Total: R$ 25.428,94 - Valor Atualizado: R$ 25.428,94 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do insucesso das tentativas de 

citação dos executados por carta e Oficial de Justiça, a parte exequente 

requer expedição de edital de citação.Cumpre esclarecer que o art. 8º da 

Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação 

do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de 

recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na 

execução pode ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. 

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, 

para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente 

o esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados MARIO JORGE BUCATER 

e SANDRA REGINA BRUNO para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.De outro lado, indefiro a 

nomeação de curador especial, uma vez que o executado SÃO JOSE DO 

POVO TUR LTDA-ME foi devidamente citado por Oficial de Justiça, e 

quanto aos demais, não há penhora efetuada, razão pela qual não se 

afigura essencial à nomeação.Decorrido o prazo sem satisfação do 

débito, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias,requerer o 

que entender de direito.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735041 Nr: 14722-96.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 

UNIAO FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DA 

UNIÃO - OAB:

 META 2 CNJ

Vistos etc.,

Em análise aos autos, verifico que em audiência de conciliação foi deferida 

a suspensão do feito para tentativa de acordo, fl. 1092.

Assim, intimem-se as partes para que informem se foi realizada 

composição amigável, no prazo de 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, em que pese a 

manifestação do Ministério Público Federal, encaminhe-se ao Ministério 

Público Estadual, diante do declínio de competência a este Juízo, para que 

manifeste seu interesse ou não em intervenção aos autos.

Após, conclusos para sentença.

Intimem-se.

Às providências.

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Edson Dias Reis

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 723371 Nr: 4364-72.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.,

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS (SISPMUR) em 

face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, por meio do qual requer a 

satisfação do débito entendido como devido quanto ao adicional de 

produtividade.

 A requerida apresentou impugnação, alegando a existência de excesso 

de execução (fls. 1.730/1.841).

A parte autora se manifestou pela improcedência da impugnação e 

prosseguimento do feito de acordo com os cálculos por ela apresentados, 

fls. 1.842/1.850.

Ante a existência de divergência quanto aos cálculos apresentados, 

determino sejam os autos encaminhados à Contadoria do Juízo, a fim de 

que seja elaborada planilha atualizada do valor devido, em consonância 

com a sentença de fls. 1.452/1.453, na qual foram considerados 

suficientes os relatórios apresentados pela parte autora para a 

comprovação do direito alegado, bem como da decisão de fls. 1.461/1.462 

e do acórdão de fls. 1.636/1.641.

Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Proceda-se a Secretaria com as alterações pertinentes em relação à 

classe processual junto ao Sistema Apolo e capa dos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 395058 Nr: 8515-91.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, MARINALVA R. 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS, LINDAURA R. 

DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, MARINALVA R. DOS 

SANTOS, MARILENE ROSA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT, MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - OAB:4792/MT, 

PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA

 META 2 CNJ

Vistos etc.,

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem a controvérsia, 

dou por encerrada a instrução processual.

Com fundamento no artigo 364, § 2º do Código de Processo Civil, faculto 

as partes apresentarem razões finais escritas, em prazos sucessivos de 

15 (quinze) dias, a iniciar pela parte autora e, ao depois, aos réus, com 

direito a vista dos autos.

Após, ao Ministério Público para manifestar interesse ou não na 

intervenção no litígio.

Após, conclusos para sentença.

Int.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 678 de 931



Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Edson Dias Reis

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741242 Nr: 2833-14.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MORESCO, JOAQUINA DE OLIVEIRA 

SILVA, FRANCISCA LEITE DA SILVA, SALETE MIORANDO, IRANI 

OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de fls. 189.

Encaminhe-se os autos ao Estado de Mato Grosso para manifestação 

quanto ao laudo pericial.

Após, manifeste-se o Ministério Público.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 799514 Nr: 14162-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA BERNARDI BARONIO - ME, 

TEREZINHA BERNARDI BARONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THYAGO RODRIGO CASTRO - 

OAB:12648/MT

 Vistos etc.,A parte executada apresentou manifestação pleiteando pela 

extinção da execução fiscal em razão da quitação integral da dívida, nos 

termos do art. 924, II do CPC, requerendo ainda a liberação dos valores 

bloqueados pelo sistema BACENJUD e veículos restringidos pelo 

RENAJUD. Todavia, verifico que se trata de parcelamento do débito, o que 

apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 

151, VI do CTN, não implicando em extinção da execução fiscal. (...) 

Ademais, verifica-se que o parcelamento foi realizado posteriormente ao 

bloqueio das contas bancárias no sistema BACENJUD, razão pela qual não 

há que se falar, em princípio, da liberação do montante de R$ 22.142,16 

(vinte e dois mil cento e quarenta e dois reais e dezesseis centavos). De 

outro lado, há excesso de execução, uma vez que também foi bloqueada 

a quantia de R$ 13.384,24 (treze mil trezentos e oitenta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), devendo esse valor ser liberado imediatamente, 

eis que não deveria ser mantida a constrição. Quanto à restrição 

RENAJUD, não foram encontrados veículos na pesquisa realizada por este 

juízo, conforme se percebe às fls. 25 e 26. Assim, intime-se a parte 

exequente para se manifestar se concorda com o pedido de desbloqueio 

da quantia de R$ 22.142,16 (vinte e dois mil reais cento e quarenta e dois 

reais e vinte e seis centavos) em virtude do parcelamento realizado, bem 

como se persiste a suspensão da exigibilidade do crédito, no prazo de 10 

(dez) dias. Por derradeiro, determino, desde já, a liberação da quantia 

bloqueada em excesso, qual seja, R$ 13.384,24 (treze mil trezentos e 

oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) no sistema BACENJUD. 

Após, voltem os autos conclusos. Int. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 788662 Nr: 9693-94.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA GERALDINI MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA DAMO - OAB:24452/O, 

FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc,

No caso, os autos foram julgados extintos porque solucionada a 

controvérsia na via administrativa.

Assim, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 427292 Nr: 9480-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME, 

ROBERT MILAGRES DA SILVA, ALINA ALVES DA CRUZ, DIONE 

CARVALHO COSTA, CLODOALDO DOS SANTOS, ANTONIO SINAY 

CORREIA DE LIMA, RENATO PAULA COUTO, DENIS SALVINO VIANA, 

BALTAZAR JOSE GALDINO, GERALDO SIDNEY REIS FAGUNDES, 

VALDETE LUCIA FERRARI, ELISENIO APARECIDO GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALSSIL MARIA E SILVA - 

OAB:57.572 MG, TULIO CESAR BARRETO DA SILVA - OAB:174.004 MG

 Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal 

proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Ind e Com de 

Confeccções Ltda. ME, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/80 e, 

por conseguinte, declaro a perda do objeto da exceção de 

pré-executividade.Deixo de condenar o exequente às custas processuais 

nos termos do artigo 460 da CNGC. Condeno o exequente ao pagamento 

de honorários advocatícios a Elisenio Aparecido Gonçalves que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, em observância à 

Súmula 153 do STJ e ao art. 85,§3º, I do CPC. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 738055 Nr: 732-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR BARACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, OSCAR MILTON 

MELLO MUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 Meta 02 do CNJ

Vistos etc.,

 Em análise aos autos, verifico que já foi nomeado perito para a realização 

da perícia médica (fl. 180-v) e apresentada proposta de honorários à fl. 

185.

Assim, tendo em vista que o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita e que os requeridos pugnaram pela produção de prova pericial, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, 

para determinar que a perícia seja produzida pela parte ré.

Intimem-se os requeridos acerca da proposta de honorários, devendo ser 

cumprida integralmente a decisão de fl. 180.

Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001562-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBIENTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

PEDRO BALDINE DE REZENDE (EXECUTADO)

FRANCISCA DOS SANTOS REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS
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Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a pesquisa pelo sistema RENAJUD para localizar veículos em 

nome dos executados. Defiro a busca pelo sistema RENAJUD para 

localizar veículos em nome da parte executada, eis que se trata de 

ferramenta disponível ao exequente em simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer a execução. Segue anexo o protocolo e resposta 

da pesquisa efetuada pelo sistema RENAJUD, com os seguintes passos: 

1) RENAJUD POSITIVO Efetivada a restrição do veículo pelo RENAJUD: a) 

Sendo o endereço constante nos dados do proprietário no sistema 

RENAJUD diverso daquele trazido na inicial, expeça-se imediatamente 

mandado de penhora e avaliação, e, por conseguinte, intimação da parte 

ré, inclusive para, querendo, oferecer embargos, no prazo legal disposto 

no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da inicial for o mesmo constante no 

RENAJUD ou se não for suficiente para a diligência pelo Oficial de Justiça, 

intime-se a exequente para indicação do endereço correto, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de suspensão ou arquivamento, nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, expeça-se o mandado de penhora 

e avaliação. 1.1) RENAJUD positivo com veículo alienado fiduciariamente 

Caso encontrado veículo com alienação fiduciária e inexistindo outros 

veículos suficientes para satisfação do débito, procedo a restrição à 

restrição de transferência nos veículos encontrados. Isso porque é 

possível a penhora sobre o eventual crédito da parte devedora o bem 

alienado fiduciariamente, como se vê do entendimento do egrégio Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA. I - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o 

patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, 

contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam 

constritos. II - A restrição de circulação (restrição total) de veículo é 

medida excepcional que somente se justifica por razões de segurança 

pública ou demonstração de que, ante as circunstâncias do caso 

concreto, a providência é necessária para evitar o desaparecimento do 

bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 

03/07/2015) Todavia, isso não significa a possibilidade de imediata 

satisfação do débito, não sendo possível a expedição de mandado de 

penhora e avaliação neste momento. 2) EM CASO DE PENHORA E 

TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se interpostos embargos à 

execução, intime-se a parte exequente para apresentar manifestação, no 

prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito com relação à penhora realizada, no prazo de 05 

(cinco) dias. 3) RENAJUD NEGATIVO Caso a tentativa de pesquisa 

RENAJUD reste infrutífera, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão ou arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 

Após: a) Decorrido o prazo sem indicação de bens, suspenda-se o feito 

por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e art. 921, §1º do 

CPC. b) Transcorrido o prazo supra de suspensão, intime-se a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada de buscas 

via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já 

arquivado por 1 (um) ano e inexistindo a indicação de bens passíveis de 

penhora, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do 

prazo prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637809 Nr: 8597-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL JOSÉ ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Intimação da defesa para querendo se manifestar sobre a testemunha 

não localizada às fls. 284, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614296 Nr: 4924-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATTOS PEREIRA LOPES, DDAG, 

DIOMEDES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 Manuseando os autos, verifico que não foi apresentada as alegações 

finais do acusado Leandro Mattos Pereira Lopes.

 Assim sendo:

I – Converto o feito em diligência.

II – Remetam-se os autos à Defensoria Pública para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente alegações finais.

III – Após, voltem-me para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 621939 Nr: 4999-30.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a denúncia, para 

CONDENAR o réu FABIANO DE SOUZA FREITAS devidamente qualificado, 

como incurso na infração do art. 33 “caput”, da lei 11.343/06, a uma pena 

de 01 ( Um ) anos e 10 ( dez ) meses de reclusão, em regime ABERTO, a 

teor do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c” do CP, bem como a 

SUBSTITUO por 02 ( duas ) restritivas de direito, a ser fixada pela juíza da 

execução penal, eis que preenche o réu todos os requisitos do art. 44 do 

CP, além de condenar em pena multa de 110 ( Cento e Dez ) dias-multas. 

[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 277023 Nr: 410-49.2001.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13.080 MT, CARLOS IHAMBER HUGUENEY D REZENDE - 

OAB:3527-0, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951

 Em que pese à recomendação dada pela i. Corregedoria, verifico que o 

feito encontra-se suspenso em decorrência da instauração de incidente 

de insanidade mental (código: 655556), o qual já fora devidamente 

impulsionado.

Diante do exposto,

Decido:

 I – Aguarde-se a conclusão do incidente de insanidade mental.

II – Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655556 Nr: 4956-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON JOSÉ DE OLIVEIRA, Diego de 

Souza Vacari
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13.080 MT, CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - OAB:13444/MT

 Trata-se de Incidente de Insanidade Mental do acusado Welington José de 

Oliveira. Às fls. 33, aportou aos autos Ofício nº. 175/DAP/SMS/2018, 

informando a ausência de capacidade do perito nomeado, para a 

realização do aludido exame, vez que não possui especialidade em 

psiquiatria forense.

Diante do exposto,

Decido:

I – NOMEIO, em substituição, para a realização da perícia médica, o Dr. 

Antônio de Castro Alves, devendo ser oficiado, acerca da nomeação, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, informe data para realização da 

perícia médica.

 II – Deverá, ainda, a Escrivania, cientificar ao aludido perito, acerca do 

caráter de urgência que o presente caso requer, tendo em vista a 

recomendação da i. Corregedoria.

III – Após, intimem-se as partes acerca da data para realização do aludido 

exame.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 319393 Nr: 4190-50.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIZIO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 (...) III – Dispositivo Reexaminando a questão decidida, concluo que não 

deve ser modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem 

às razões do recurso, de forma que a mantenho. Remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observadas as formalidades 

legais, com os devidos elogios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630527 Nr: 2724-74.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18.717

 Certifico e dou fé que deixo de expedir respectivo mandado de intimação 

da testemunha de defesa, Sr. Edvan Santos Menezes. Explico: A defesa, 

em sua defesa prévia, fls 83/85 limitou-se apenas a informar o RG e o CPF 

da testemunha ora citada, informações estas, não eficazes e suficientes 

para localização da mesma. Aproveito desta certidão, para intimar 

novamente a defesa via DJE para que apresente as informações que 

possibilitem efetiva intimação. Nada mais eu ____ Larissa Lima (estagiária) 

digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622229 Nr: 5297-22.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR ESTEVÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 (,,,) III – Dispositivo Reexaminando a questão decidida, concluo que não 

deve ser modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem 

às razões do recurso, de forma que a mantenho. Remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observadas as formalidades 

legais, com os devidos elogios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 2707-77.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMILSON BEZERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Intimação do advogado de defesa para ciência da documentação juntada 

às fls. 406/505.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675188 Nr: 7119-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16715/A

 Código: 675188

Decisão Interlocutória

1. Relatório.

 Conforme se abstrai das fls. 187/189, a defesa postula pela redesignação 

da audiência de continuação, 171. Mais adiante as fls. 192, fora acostado 

aos autos solicitação do Comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar para 

que as requisições sejam protocoladas junto ao setor administrativo. Eis a 

síntese do necessário.

2. Fundamentação.

Pois bem, no que tange ao pedido realizado pelo causídico Olavo Cláudio 

Luvian, não vejo óbice em acolher, posto que eventual retardo no 

julgamento se dará por ato da defesa.

Por outro lado, em que pese às motivações explanadas pelo Comandante 

do 5º Batalhão da Polícia Militar, tal pleito não merece prosperar, pois, 

desde 22 de janeiro de 2013, fora firmado acordo de cooperação técnica 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 

Corregedoria Geral de Justiça e a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

com a finalidade de propiciar a intimação/requisição eletrônica dos Policiais 

Militares do Estado de Mato Grosso. Sendo inclusive fornecido o seguinte 

endereço eletrônico, dgpjustica@pm.mt.gov.br. Assinalo ainda, que o 

referido termo tem sido continuamente renovado, ante a expressiva 

efetividade.

3. Dispositivo.

 I – Redesigno a audiência de continuidade para o dia 13 de novembro de 

2018, às 14:10.

II – Dê-se ciência às partes.

III – Remetam-se cópia da presente decisão e do Termo de Cooperação 

Técnica 02/2013, ao TEN.CEL Gleber Candido Moreno, Comandante do 5º 

Batalhão da Polícia Militar, no intuito de que sejam adotadas as medidas 

necessárias, para viabilizar a efetivação das intimações/requisições por 

meio eletrônico.

IV – Por fim, cumpram-se as demais determinações constantes na parte 

final da decisão de fls. 171/171v.

 Rondonópolis, 19 de outubro de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 323149 Nr: 1322-65.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS DA SILVA, CLAUDINEI GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.883-MT

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 
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fora designada audiência neste feito, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 14h15min.

Dê-se vista dos auto ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do interesse na inquirição das vítimas Jorge e Edivan e, em caso positivo, 

decline nos autos os seus atuais endereços. Se declinado, autorizo desde 

já a expedição de mandado de intimação ou, se residirem em outra 

Comarca, carta precatória com a finalidade de realizar a inquirição.

Intimem-se os acusados.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 663350 Nr: 11823-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO DE JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência neste feito, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 14h45min.

Expeça-se mandado de intimação para a vítima G. F. S.

Intime-se o acusado.

Por fim, determino que sejam colocadas as iniciais da vítima na capa e 

demais documentos a ser expedidos nos autos, preservando sua 

identificação, providenciando, ainda, seja inserida esta ação penal em 

âmbito de segredo de justiça.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677232 Nr: 8964-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA SIQUEIRA LEÃO - 

OAB:24127

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência neste feito, em virtude da participação de curso 

ministrado na Associação Matogrossense de Magistrados, em Cuiabá/MT, 

conforme autorizado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, REDESIGNO a 

audiência para realizar a inquirição da testemunha Wanderson Cristiano 

Magalhães Machado para o dia 13 de março de 2019, às 14h45min.

Intime-se a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, tendo 

em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva perante o 

juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua expedição, nos 

termos da Súmula n. 273 do STJ.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder a sua defesa o douto advogado 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade Floriano 

Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib OAB/MT - 

5.205.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676987 Nr: 8741-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:9231-B, Liliane Raneco - OAB:17579

 Vistos etc.

 Diante do teor da certidão retro, CANCELO a audiência designada e 

determino a devolução da presente missiva com as homenagens deste 

Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677037 Nr: 8791-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI FELIX ALTOMARI, JOAO DO CARMO 

LISBOA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE CHRISTINA MATSUO - 

OAB:286431/SP, Diogo Fracon Viana Alves - OAB:313992/SP, 

LEONARDO SICA - OAB:146104/SP

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência neste feito, em virtude da participação de curso 

ministrado na Associação Matogrossense de Magistrados, em Cuiabá/MT, 

conforme autorizado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, REDESIGNO a 

audiência para realizar a inquirição da testemunha Roberto Seba para o 

dia 13 de março de 2019, às 15h.

Intime-se a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, tendo 

em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva perante o 

juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua expedição, nos 

termos da Súmula n. 273 do STJ.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder a sua defesa o douto advogado 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade Floriano 

Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib OAB/MT - 

5.205.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 648804 Nr: 9133-32.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 13h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 611072 Nr: 1390-73.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ANTONIO AMARILHO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 14h.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 649887 Nr: 10130-15.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BENITES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 14h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 648966 Nr: 9273-66.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MACHADO LIMA, LUCAS BEZERRA 

DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência neste feito, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 15h.

Expeça-se mandado de intimação para a vítima Raul e o acusado Lucas, 

para que compareçam a audiência.

Requisitem-se os policiais militares Ramão Geraldo Barbosa e João Batista 

Nogueira Júnior.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste se 

possui interesse na oitiva do informante Gabriel e, em caso positivo, 

decline nos autos o seu atual endereço. Além disso, quanto a não 

localização do réu Ezequiel (fls. 147). Se declinado nos autos os atuais 

endereços do informante ou do réu Ezequiel, autorizo desde já a 

expedição de mandado de intimação ou carta precatória com a finalidade 

de proceder a inquirição/intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 339121 Nr: 2925-08.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JOAQUIM DE SOUZA, RENATO DA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência neste feito, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 15h.

Expeça-se mandado de intimação à vítima Érico para que compareça a 

audiência.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste se 

possui interesse na oitiva da vítima Vagner e, em caso positivo, decline 

nos autos o seu atual endereço. Se declinado, autorizo desde já a 

expedição de mandado de intimação ou, se residir em outra Comarca, 

carta precatória com a finalidade de proceder a inquirição.

Diante da revelia decretada às fls. 237 e 257, deixo de determinar a 

intimação dos acusados.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643835 Nr: 4990-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCIELE MORETTI DE MELO 

- OAB:18.451 MT

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência neste feito, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 17h.

Intime-se o acusado e a sua defensora para que compareçam a audiência.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória de 

fls. 96, expedida ao Juízo da Comarca de Luziânia/GO, com a finalidade de 

proceder a inquirição da vítima W. C. S. e da testemunha Moisés Santos de 

Souza.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 616532 Nr: 7229-79.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TIAGO ALVES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 7229-79.2013.811.0064 CI 616532

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSE TIAGO ALVES FERRAZ

INTIMANDO: Réu(s): Jose Tiago Alves Ferraz, Cpf: 69965617104, Rg: 

1264903-1 SSP MT Filiação: Jose Domingos Ferraz e Naides Alves Ferraz, 

data de nascimento: 16/03/1983, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, retificador, Endereço: Rua Castelo Branco, N° 1139 - (66) 
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9910-0396, Bairro: Vila Mariana, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado, para que informe seus 

dados bancários e número do CPF, para levantamento de fiança paga nos 

presentes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anselma Nancy Cajango 

Tarifa, digitei.

Rondonópolis - MT, 18 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 7229-79.2013.811.0064 CI 616532

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSE TIAGO ALVES FERRAZ

INTIMANDO: Réu(s): Jose Tiago Alves Ferraz, Cpf: 69965617104, Rg: 

1264903-1 SSP MT Filiação: Jose Domingos Ferraz e Naides Alves Ferraz, 

data de nascimento: 16/03/1983, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, retificador, Endereço: Rua Castelo Branco, N° 1139 - (66) 

9910-0396, Bairro: Vila Mariana, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado, para que informe seus 

dados bancários e número do CPF, para levantamento de fiança paga nos 

presentes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anselma Nancy Cajango 

Tarifa, digitei.

Rondonópolis - MT, 18 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 612729 Nr: 3231-06.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEUDO VILSON COELHO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 3231-06.2013.811.0064 CI 612729

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): KLEUDO VILSON COELHO DA CRUZ

INTIMANDO: Réu(s): Kleudo Vilson Coelho da Cruz, Cpf: 70341478172, Rg: 

12987875 SSP MT Filiação: Alexandre Gonçalves da Cruz e Edilene Coelho 

Souza da Cruz, data de nascimento: 15/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, motorista, Endereço: Rua Nobres - Fone: 65 9324 

4681, Bairro: Jd. Gloria, Cidade: Varzea Grande-MT

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado, para que informe seus 

dados bancários e número do CPF, para levantamento dedos valores 

pagos a título fiança, nos presentes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anselma Nancy Cajango 

Tarifa, digitei.

Rondonópolis - MT, 18 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 611058 Nr: 1372-52.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, LUCIANO 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Intimação do Dr. Célio Paião, OAB/MT nº. 18145 A, para audiência 

designada para o dia 09 de novembro de 2018, às 16h15min, a ser 

realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656962 Nr: 6325-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMISON WILLIAN FELIX DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O

 Intimação do Dr. Everton Neves dos Santos, OAB/MT nº. 15.257, e do do 

Dr. Fernando Ferreira de Lima, OAB/MT nº. 24.279/O, para audiência de 

suspensão condicional do processo designada para o dia 09 de novembro 

de 2018, às 15h25min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656962 Nr: 6325-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMISON WILLIAN FELIX DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O

 Intimação do Dr. Everton Neves dos Santos, OAB/MT nº. 15.257, e do do 

Dr. Fernando Ferreira de Lima, OAB/MT nº. 24.279/O, para audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo designada para o dia 09 

de novembro de 2018, às 15h25min, a ser realizada neste Juízo da 2ª 

Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 622098 Nr: 5173-39.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICE BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.Ressai dos autos que a ré Natalice Bueno da Silva foi 

beneficiada com a suspensão condicional do processo. Todavia, apesar 

de realizar o pagamento da prestação pecuniária e comparecer 

periodicamente em Juízo pelo prazo estabelecido, após consulta no sítio 

eletrônico do site TJ/MT pelo Ilustre Promotor de Justiça, constatou-se que 

durante o período de prova foi processada criminalmente por outros fatos 

delituosos.Instado à manifestação, o representante do Ministério Público 

pugnou pela revogação do benefício da suspensão condicional do 

processo outrora concedido à ré, bem como seja conferida a retomada do 

curso do processo criminal até seus ulteriores termos (fls. 158).A Lei n. 

9.099/95, em seu art. 89, § 4º, dispõe que a suspensão condicional do 

processo poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no 

curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição 

imposta.Desse modo, em atendimento ao disposto em lei e consonância 

com parecer ministerial, REVOGO o benefício da suspensão condicional 

do processo concedido à ré e dou prosseguimento ao feito.Ademais, 
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diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente a acusada.Assim, com fundamento no 

artigo 399 do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

14 de março de 2019, às 15h30min.Intime-se a acusada, o defensor, o 

Ministério Público e as testemunhas arroladas pelas partes e, se for o 

caso, do(s) querelante(s) e assistente(s) para que compareçam à 

audiência.Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) 

precatória(s) com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) 

que esteja(am) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e 

inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), 

intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em observância 

ao teor da Súmula 273 do STJ.Requisite-se, se houver 

necessidade.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 328584 Nr: 6632-52.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHANDELER SALINO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência neste feito, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 17h.

Intimem-se e procedam as requisições necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670838 Nr: 3264-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS AMARAL TRAVAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ANTE TODO O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

FORMULADOS NA DENÚNCIA E CONDENO O ACUSADO LUCAS DO 

AMARAL TRAVAGINI COMO INCURSO NAS PENAS PREVISTAS NO ART. 

157, § 2º, I, II E V, C/C ARTS. 61, I E II, ALÍNEA “D” (1º FATO), ART. 157, § 

2º, I, II E V, C/C ART. 61, I E II, ALÍNEA “H” (2º FATO), ART. 157, § 2º, I, II E 

V, C/C ARTS. 61(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677547 Nr: 9218-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA QUINTINO DE AMORIM REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência nesta missiva, em virtude da participação de 

curso ministrado na Associação Matogrossense de Magistrados, em 

Cuiabá/MT, conforme autorizado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

REDESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 13 de março de 2019, às 16h25min.

Intime-se a acusada Norma Quintino de Amorim Reis.

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da audiência ora desginada.

Ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675769 Nr: 7658-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS PONTES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência nesta missiva, em virtude da participação de 

curso ministrado na Associação Matogrossense de Magistrados, em 

Cuiabá/MT, conforme autorizado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

REDESIGNO instrução e julgamento para o dia 13 de março de 2019, às 

16h45min.

Intime-se o acusado Matheus Pontes Duarte.

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da audiência ora desginada.

Ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647097 Nr: 7723-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE SOBRINHO DRAGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653358 Nr: 2941-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DA SILVA SCHUWARTZHAUPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Indo direto ao ponto, cumpra-se a decisão de fls. 69/70, a fim de que o 

acusado seja citado.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 333898 Nr: 4713-91.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratando-se de réu(s) solto(s), cuja citação pessoal restou infrutífera (fl. 

67) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do Código 

de Processo Penal, determino a citação por edital do(s) acusado(s) nos 

termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(em) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 08 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Por fim, retifique-se o nome do acusado para ANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, conforme documento juntado à fl.31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 333898 Nr: 4713-91.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676899 Nr: 8663-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL SANTOS MUNIZ, ARGEMIRO JOSE 

FERREIRA DE SOUZA, LEONEL ABRÃO, RODOLFO VALENTINO IMBIMBO, 

REGINALDO MAURICIO ROCHA, KEITI AMARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12.496 OAB/MT

 Vistos etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se a Juíza 

deve nomear-lhe(s) um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680196 Nr: 11727-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ALMEIDA BILHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LIMA - OAB:24.279 

-OAB MT

 Vistos etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, apresentar 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir 

defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se a Juíza deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Determino seja procedida a identificação criminal do denunciado, nos 

termos da lei 12.037/09, conforme postulado pelo Parquet no item “4” de 

fls. 68-verso. Oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder à identificação criminal do autuado, inclusive por meio 

datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões 

digitais com aquelas eventualmente existentes no banco de dados da 

Secretaria de Segurança Pública.

Consigno que o pedido de afastamento do sigilo de dados constantes no 

aparelho telefônico apreendido com o denunciado, formulado pelo Parquet 

no item “2” de fls. 68, já restou deferido por este juízo no auto de prisão 

em flagrante de código 679472, quando postulado em representação 

ofertada pela autoridade policial, cuja cópia do decisum encontra-se 

encartada às fls. 61/67.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675507 Nr: 7415-29.2018.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE DEREK DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181

 INTIMAÇÃO DO DR. LEONARDO PAIVA BOROTTA- OAB/MT 23.181/0, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

DO RÉU GEORGE DEREK DIAS, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

7415-29.2018.811.0064- CÓDIGO 675507.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680196 Nr: 11727-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ALMEIDA BILHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LIMA - OAB:24.279 

-OAB MT

 INTIMAÇÃO DO DR. FERNANDO LIMA- OAB/MT 24.279, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À ACUAÇÃO DO RÉU WESLEY 

DE ALMEIDA BILHARES, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

11727-48.2018.811.0064- CÓDIGO 680196.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675507 Nr: 7415-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE DEREK DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de GEORGE DEREK DIAS, 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, c/c 

art. 61, inciso I, do Código Penal. Breve relato.

 Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios 

de materialidade e autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como 

os necessários à decretação da prisão preventiva, tampouco necessita 

da prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há indícios da materialidade e de autoria que se 

comprovam pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08 e 09/11), termo de 

exibição e apreensão (fl. 14), termo de entrega (fl. 19) e termo de 

declarações de fls. 12-13, 16, 17-18 e 22-23. Assim, presentes as 

condições da ação e os pressupostos de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

 Diante do exposto, decido:

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, 

devendo o Sr. Meirinho questionar se o acusado possui ou não condições 

de constituir advogado.

III – Informada a impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o 

Defensor Público atuante nesta vara para promover a defesa do acusado, 

devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

IV – Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens “2” e “3” da 

cota de acompanhamento à denúncia juntada à fl. 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670739 Nr: 3170-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON WILLIAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 Vistos etc.

Por meio do petitório de fls. 222, o Ministério Público manifestou 

desistência da oitiva da vítima G.P.M.

Considerando que o réu também arrolou aludida testemunha (fls. 111), 

intime-se a defesa do acusado para manifestar se igualmente desiste da 

oitiva da testemunha não localizada e/ou não ouvida, no prazo de 05 

(cinco) dias. Em caso negativo, deverá declinar o endereço atualizado da 

referida testemunha, a fim de que seja intimada, no mesmo prazo.

Sem prejuízo dessa providência, solicite-se o cumprimento e devolução 

das demais missivas expedidas nestes autos, mencionadas na decisão de 

fls. 213, certificando e expedindo o necessário.

A seguir, impulsione-se o feito e conclusos.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO DE ACUSADO PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 638026 Nr: 8789-85.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BORGES LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:14.895 MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e o réu cumpriu com as condições estabelecidas, conforme se 

observa ao controle de comparecimento de fls.04 e comprovantes de fls. 

65, consoante certificado às fls. 82.

Assim, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado LEANDRO BORGES LEAL DA SILVA.

Certifique-se se houve a restituição da CNH pertencente ao sentenciado. 

Em caso negativo, proceda-se à devida restituição, na forma da lei, 

expedindo o necessário.

Nada mais havendo pendente, arquive-se, com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 654592 Nr: 4119-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO PAULINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, observo que o acusado não foi 

encontrado para a citação pessoal, resultando na sua citação editalícia.

 Contudo, apesar de regularmente citado por edital, o denunciado não 

apresentou defesa ou compareceu em juízo, motivo pelo qual com 

fundamento no art. 366 do CPP, DETERMINO a suspensão do processo e o 

curso no prazo prescricional, pelo prazo de lei, nos termos da súmula 415 

do STJ.

Sem prejuízo dessa providência, manifeste-se o Ministério Público 

requerendo o que entender de direito quanto a eventuais providências de 

natureza cautelar in casu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 647361 Nr: 7917-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando que até o presente momento não houve resposta do ofício 

de fls. 82, direcionado à psicóloga Ana Letícia Bonfanti Arbuéz, determino 

seja reiterado, consignando o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

 Ademais, determino a expedição de ofício aos Cartórios de Registro Civil 

desta Comarca, solicitando cópia da certidão de nascimento da vítima 

Beatriz Ferreira da Silva, conforme postulado pelo Parquet às fls. 91.

No mais, com a juntada do relatório psicossocial supramencionado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar seus memoriais 

finais no prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630688 Nr: 2876-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yclen Eduardo S. dos Santos 

- OAB:22287 MT

 Vistos etc.

 Diante do teor da petição retro, em que o réu declara desejo em recorrer 

da sentença condenatória proferida na presente ação penal, resta 

prejudicado o pedido formulado pelo representante do Ministério Público às 

fls. 177.

Desse modo, intime-se o advogado constituído pelo acusado Jeferson 

Renato Rodrigues da Silva para apresentar as razões recursais em seu 

favor, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 601141 Nr: 5577-95.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR INOCENTE BORTILINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Intimação da Drª. Flávia Almirão dos Santos Espanga, OAB/MT nº. 10.085, 

de sua nomeação para patrocinar a defesa do acusado Odenir Inocente 

Bortolini, bem como para audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 12 de novembro de 2018, às 17h30min, a ser realizada neste 

Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676618 Nr: 8395-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:12.797-B

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência nesta missiva, em virtude da participação de 

curso ministrado na Associação Matogrossense de Magistrados, em 

Cuiabá/MT, conforme autorizado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

REDESIGNO a audiência designada nesta missiva para o dia 13 de março 

de 2019, às 17h15min.

Requisite-se o policial militar Douglas Fernandes de Souza Santos.

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da audiência ora desginada.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676378 Nr: 8203-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEYTH COSTA SILVA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:11.636-A-SC, Melissa Arend das neves - OAB:17.804-A

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 18, cancelo a audiência ora designada à fl. 

15 e determino a devolução da presente missiva, com as cautelas e 

homenagens de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630681 Nr: 2869-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA BRUNA DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Vistos etc.

 Ressai dos autos que, no dia 27.04.2017, foi realizada a proposta da 

suspensão condicional do processo à acusada Bianca Bruna dos Santos 

Martins, mediante o cumprimento de algumas condições, as quais foram 

aceitas pela denunciada (fls. 126/127).

 Durante fiscalização acerca do cumprimento das condições 

estabelecidas, constatou-se que a denunciada deixou de comparecer 

periodicamente em Juízo, constando diversas falhas no seu controle de 

comparecimento de fls. 138, motivo pelo qual o representante do Ministério 

Público pugnou pela revogação do benefício outrora concedido e fosse 

determinado o prosseguimento do feito (fls. 140).

No entanto, intimada para justificar o descumprimento das condições, por 

meio de advogado constituído, a ré postulou seja oportunizada a 

continuidade do benefício, comprometendo-se suprir os meses faltantes 

(fls. 146).

Instado à manifestação, o representante ministerial opinou pelo 

acolhimento do pedido formulado pela ré, bem como seja assegurada a 

prorrogação do período de prova pelo lapso de 14 (quatorze) meses, 

visando assegurar futura compensação do período faltante (fls. 150).

Desse modo, considerando que não houve oposição pelo Ministério 

Público, acolho o pedido formulado pela defesa, bem como o requerimento 

ministerial, no tocante a prorrogação do período de prova pelo lapso de 

quatorze meses, para assegurar futura compensação do período faltante.

Por fim, diante do teor da certidão de fls. 149, intime-se a defesa da ré 

para declinar nos autos o seu atual endereço.

Aguardem os autos em cartório o decurso do prazo estabelecido.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, venham conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677551 Nr: 9222-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDA MARIA GARCIA 

ALVES NÓBREGA - OAB:17380/MS

 Vistos etc.

 Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência neste feito, em virtude da participação de curso 

ministrado na Associação Matogrossense de Magistrados, em Cuiabá/MT, 

conforme autorizado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, REDESIGNO a 

audiência para realizar o interrogatório da ré Daniela Cristina Pereira da 

Silva para o dia 13 de março de 2019, às 15h15min.

Expeça-se mandado de intimação para a acusada Daniela Cristina Pereira 

da Silva, devendo o oficial de justiça esclarecer os motivos certificados na 

decisão retro, indagando a acusada (ou sua genitora – fls. 15) quais os 

tratamentos de saúde está sendo submetida e, ainda, se impossibilitam a 
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mesma de comparecer à audiência. Além disso, deverá cientificá-la que a 

sua ausência injustificada ensejará a sua revelia.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Deixo de determinar a intimação do advogado constituído pela ré, tendo em 

vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva perante o 

juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua expedição, nos 

termos da Súmula n. 273 do STJ.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pela acusada, 

desde já fica nomeado para proceder a sua defesa o douto advogado 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade Floriano 

Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib OAB/MT - 

5.205.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683178 Nr: 14247-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSSANDRO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENNYTER FEREIRA 

BATHEMARQUE - OAB:23.259/0

 Vistos etc.

 Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para proceder à 

inquirição das testemunhas Nelson de Souza Neto e Renato Teixeira 

Barbosa para o dia 14 de novembro de 2018, às 13h30min.

Requisitem-se testemunhas Nelson de Souza Neto e Renato Teixeira 

Barbosa.

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Deixo de determinar a intimação do(a) advogado(a) constituída pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676377 Nr: 8202-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEYTH COSTA SILVA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:11.636-A-SC, Melissa Arend das neves - OAB:17.804-A

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência nesta missiva, em virtude da participação de 

curso ministrado na Associação Matogrossense de Magistrados, em 

Cuiabá/MT, conforme autorizado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

REDESIGNO a audiência designada nesta missiva para o dia 13 de março 

de 2019, às 17h05min.

Intimem-se as testemunhas Doralice da Costa Siva, Ana Lucia Coelho e 

Joice Morgana Figueiredo Souza.

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da audiência ora desginada.

Deixo de determinar a intimação do(a) advogado(a) constituído(a) pela ré, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 681613 Nr: 12987-63.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLAN KENNED ALVES DE SOUZA, DANIEL 

JUNIOR DOS SANTOS BARBOSA, LUAN SALES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20621/O

 No tocante à pretensão de que o indiciado HALLAN seja transferido para 

o Raio Evangélico, verifico que não restou demonstrada, por fundamentos 

concretos, a necessidade da aludida providência, razão pela qual 

INDEFIRO referido pleito.No mais, cumpra-se integralmente a decisão de 

fls. 72, notadamente quanto à expedição de ofício à autoridade policial, 

para que realize a extração dos dados dos aparelhos celulares 

apreendidos, com posterior envio do respectivo laudo a este juízo, 

conforme postulado pelo Parquet às fls. 112.Traslade-se cópia para os 

autos do inquérito policial correspondente, tão logo seja concluído. Em 

seguida, nada mais havendo pendente neste feito e com a vinda do 

caderno inquis i tor ia l ,  arquive-se.Cumpra-se,  expedindo o 

necessário.Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675581 Nr: 7482-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA TADEI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada na data para a qual 

fora designada audiência nesta missiva, em virtude da participação de 

curso ministrado na Associação Matogrossense de Magistrados, em 

Cuiabá/MT, conforme autorizado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

REDESIGNO a audiência designada nesta missiva para o dia 18 de 

fevereiro de 2019, às 17h.

Intime-se a ré Juliana Tadei Soares.

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da audiência ora desginada.

Deixo de determinar a intimação do(a) advogado(a) constituído(a) pela ré, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683178 Nr: 14247-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSSANDRO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENNYTER FEREIRA 

BATHEMARQUE - OAB:23.259/0

 INTIMAÇÃO DO DRª JENNYTER FERREIRA BATHEMARQUE- OAB/MT Nº 

23.259, PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

14/11/2018, ÀS 13H30 NOS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA Nº 

14247-78.2018.811.0064- CÓDIGO 683178, ORIUNDA DA COMARCA DE 

POXOREU/MT.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 629915 Nr: 2218-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Tratando-se de réu(s) solto(s), cuja citação pessoal restou infrutífera (fl. 
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49) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do Código 

de Processo Penal, determino a citação por edital do(s) acusado(s) nos 

termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(em) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 16 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Por fim, depois de decorrido o prazo da intimação do edital e caso o 

acusado não apresente resposta à acusação, venham-me os autos 

conclusos para deliberar sobre o pedido de prisão preventiva formulado 

pelo Ministério Público.

Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641393 Nr: 2867-29.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCY VICENTE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL BECKER - OAB:14071/MT

 [...] Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pelo réu às fls. 

63/66.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21.05.2019, às 

16h30min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641635 Nr: 3096-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO GUEDES DOS REIS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3096-86.2017.811.0064 – Cód. 641635

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JUCELINO GUEDES 

DOS REIS JÚNIOR, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.04.2019, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 600929 Nr: 5365-74.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6365-74.2011.811.0064 – Cód. 600929

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOSIEL DA CRUZ 

DOS SANTOS não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.02.2019, às 17h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640583 Nr: 2072-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 2072-23.2016.811.0064 – Cód. 640583

Vistos.

Diante da inquirição da testemunha, e vítima, bem como da revelia do réu, 

declaro encerrada a instrução processual, razão pela qual determino 

vistas dos autos ao Ministério Público e à defesa para que apresentem 

seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Às providências.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018.

João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640441 Nr: 1949-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY GOVEA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 25.02.2019, às 16h10min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629378 Nr: 1834-38.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 1834-38.2015.811.0064 – Cód. 629378

Vistos.
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Considerando a manifestação ministerial de fl. 253, designo audiência para 

oitiva da testemunha ALEXANDRO RIBEIRO DE SOUZA para o dia 

28.05.2019, às 16h30min.

Requisite-se novamente a testemunha, intime-se/requisite-se o réu, dê 

ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública acerca da realização do 

ato.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663531 Nr: 12001-46.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.01.2019, às 15h50min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656636 Nr: 6018-66.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu PEDRO PAULO DA 

SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07.05.2019, às 16h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, a acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634192 Nr: 5597-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE ALVES 

RODRIGUES - OAB:19.607/O-MT, RAFAEL BEZERRA VALERIANO - OAB:

 Autos nº 5597-47.2015.811.0064 – Cód. 634192

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu LEANDRO DOS 

SANTOS LIMA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22.04.2019, às 14h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 650729 Nr: 400-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DA SILVA BANREZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 400-43.2017.811.0064 – Cód. 650729

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MICHAEL DA SILVA 

BANREZES, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03.06.2019, às 14h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, a acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665802 Nr: 14021-10.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS HENRIQUE MIRANDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 14021-10.2017.811.0064 – Cód. 665802

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MATHEUS HENRIQUE 

MIRANDA LIMA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18.02.2019, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629792 Nr: 2106-32.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 691 de 931



Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERI JHONSON FRAZÃO, FELIPE SOARES 

MAEDA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2106-32.2015..811.0064 – Cód. 629792

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus ERI JHONSON 

FRAZÃO e FELIPE SOARES MAEDA MENDONÇA, não vislumbro nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29.04.2019, às 16h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 645972 Nr: 6745-59.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIM DOMINGOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Severino Pereira de 

Souza, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

com o retorno da missiva enviada para a Comarca de Cuiabá/MT a fim de 

inquirir a vítima Débora Martins da Silva, declaro encerrada a instrução 

processual e determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e igual 

e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 335544 Nr: 6360-24.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 6360-24.2010.811.0064 – Cód. 335544

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu SIDNEY FERREIRA, 

não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada 

no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30.04.2019, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, a acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603874 Nr: 1626-59.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 (...) É o necessário. Fundamento e decido. Analisando detidamente os 

autos, no que tange a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

MIGUEL GONÇALVES FILHO, em relação a extinção de sua punibilidade, a 

priori, entendo que não incidiu o instituto da prescrição no presente caso, 

até porque houve a interrupção do prazo prescricional com o recebimento 

da denúncia em 02.03.2015.Por outro lado, desde já INDEFIRO o pedido 

subsidiário de suspensão do processo até a aprovação do projeto de lei 

com proposta de revogação do Estatuto do Desarmamento, visto que a 

simples existência de projeto de lei em tramitação no Poder Legislativo não 

constitui hipótese de suspensão de processo judicial.Assim, diante do que 

consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual INDEFIRO os 

pedidos formulados pelo réu às fls. 98/102.Outrossim, na forma do art. 

399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21.05.2019, às 17h00min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660844 Nr: 9685-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER CHARLES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Veríssimo Rodrigues 

Vilela - OAB:24063/O

 (...) É o necessário. Fundamento e decido. Analisando detidamente os 

autos, no que tange a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

FAGNER CHARLES RAMOS, em relação ao pleito de absolvição sumária 

em virtude de que os fatos narrados não constituíram crime, sendo erro de 

tipo essencial, a priori, entendo que a tese sustentada pela defesa 

demanda ampla instrução probatória a qual é incompatível com o rito do 

art. 397 do Código Penal.De igual modo, não há como se admitir a 

comprovação manifesta de qualquer causa excludente do fato típico, ilícito 

e culpável imputado ao acusado, tampouco se encontra extinta a 

punibilidade do agente, sendo necessária a devida instrução processual. 

Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do 

acusado.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08.10.2019, às 

15h40min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 333963 Nr: 4778-86.2010.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO - OAB:MT/6.612A

 Defiro o requerimento ministerial, determinando a expedição de mandado 

de condução coercitiva para a testemunha Valdecir Martins para o ato.

Homologo o pedido formulado pelo ministério público de fl.577 pela 

desistência de inquirição testemunha Othoniel Mattos Queiroz, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Analisando com acuidade os autos, entendo que o pedido da defesa 

merece parcial deferimento. Ocorre que de acordo com a nova sistemática 

do Código de Processo Penal é na defesa escrita que se concentra o 

momento do requerimento de produção de provas e de indicação de 

testemunhas, ora, no caso em comento, é certo e induvidoso que desde a 

data dos fatos 2005 o réu já tinha como eventual álibi o fato de se 

encontrar trabalhando no dia do fato criminoso em julgamento, logo, claro e 

evidente que poderia no momento da apresentação de sua defesa ter 

arrolada testemunhas aptas a demonstrar o que pretende, bem como, ter 

juntado aos autos cópia de sua carteira de trabalho ou outro documento 

com o fito de comprovar o seu vínculo trabalhista, porém, ao menos 

aparentemente assim não procedeu, podendo-se até mesmo falar em 

preclusão temporal e consumativa de seu direito. A despeito disso, com 

espeque no art. 231 do CPP, e com base no princípio da busca da verdade 

real, defiro o requerimento da defesa lhe concedendo o prazo de dez dias 

para apresentação de eventuais documentos. Após o decurso do prazo, 

com ou sem a apresentação dos documentos, dou por encerrada a 

instrução do processo e determino a intimação das partes para 

apresentaram suas alegações finais no prazo de cinco dias.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 608728 Nr: 6603-94.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO VALDIVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6603-94.2012.811.0064 – Cód. 608728

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu FÁBIO VALDIVINO 

DA SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29.04.2019, às 15h40min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, a acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668569 Nr: 1361-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO JÚNIOR FREITAS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 1361-47.2018.811.0064 – Cód. 668569

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu IVANILDO JÚNIOR 

FREITAS DE ARAÚJO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23.04.2019, às 17h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653875 Nr: 3444-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR JOSE TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 (...) Impertinente a alegação de atipicidade da conduta em testilha, ao 

argumento de que não comprovada a habitualidade da atividade ilícita, vez 

que esta deve ser analisada não sob o prisma da atividade criminosa, mas 

sim da atividade comercial ou industrial em si, bastando ao agente a 

utilização de sua condição de comerciante para incidir na figura do tipo 

penal. Mérito:. A manutenção da condenação é medida que se impõe, eis 

que comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, não havendo falar, 

ainda, em desclassificação do crime em comento para a sua modalidade 

culposa. O arrependimento posterior exige, entre seus requisitos, a 

voluntariedade do agente, isto é, que a reparação do dano não resulte de 

qualquer causa externa, alheia à vontade daquele. Inviável o pleito de 

restituição dos bens apreendidos, tendo em vista serem produtos de 

infração penal, o que ensejou, até mesmo, a condenação do recorrente 

nas sanções do art. 180, §1º, do Estatuto Penal, pela prática de 

receptação qualificada. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. 

(TJMG; APCR 1.0074.09.050868-5/001; Rel. Des. Corrêa Carmargo; Julg. 

08/08/2018; DJEMG 16/08/2018).Assim, diante do que consta dos autos, 

não verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

formulado pela defesa do acusado às fls. 109/123.Outrossim, na forma do 

art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30.09.2019, às 15h40min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 647460 Nr: 8008-29.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA DE OLIVEIRA 

FERREIRA NATES - OAB:23357-MT

 Autos nº 8008-29.2016.811.0064 – Cód. 647460

Vistos.

Trata-se de ação penal por meio da qual o Ministério Público ofertou 

denúncia em desfavor de MARCOS DA SILVA MARTINS, pela prática, em 

tese, do delito tipificado no art. 14, caput, da Lei 10.826/03.
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A denúncia foi recebida em 28.04.2016 (fl. 60).

Às fls. 87/88, a defesa do acusado ao apresentar resposta à acusação 

pugnou a absolvição sumária do réu em relação à acusação pelo crime 

descrito no art. 14, caput da Lei 10.826/03, uma vez que o fato narrado 

não constitui crime.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou que a 

tese sustentada pela defesa se confunde com o mérito da causa sendo 

necessário a sua discussão, o que demanda a produção de provas (fls. 

94/95).

É o necessário. Fundamento e decido.

 Analisando detidamente os autos, no que tange a resposta à acusação 

apresentada pelo acusado MARCOS DA SILVA MARTINS, coaduno do 

mesmo entendimento do Parquet, visto que as alegações contidas na 

defesa do acusado se confundem com o próprio mérito da ação, pelo que 

no momento se mostra prematuro e a via inadequada para a análise.

Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de absolvição sumária formulado pelo 

réu às fls. 87/88.

Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30.09.2019, às 17h00min. 

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações das 

vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659702 Nr: 8742-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:23263/O

 (...) O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu artigo 

34, incisos XVIII, alínea "b", dispõe que o Relator pode proferir decisão 

monocrática para "negar provimento ao recurso ou pedido que for 

contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de 

repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de 

competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema."II 

- A jurisprudência do STJ não admite a aplicação do princípio 

dainsignificância se o valor da(s) coisa(s) subtraída(s) equivale a mais de 

10% do salário mínimo vigente à época do fato. Superado este aspecto, é 

de se notar que não socorre à defesa a hipótese de atipia 

consubstanciada no princípio da insignificância, em razão de que o 

prejuízo à vítima supera 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à 

época dos fatos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (Relator(a) 

Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão JulgadorT5 - QUINTA TURMA - Data 

do Julgamento 07/06/2018 - Data da Publicação/Fonte - DJe 

13/06/2018)Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, 

a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do 

CPP, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela réu às fls. 

65/73.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08.10.2019, às 

13h30min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642175 Nr: 3594-85.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:OAB/7542

 Autos nº 3594-85.2016.811.0064 – Cód. 642175

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu OTÁVIO AUGUSTO 

FELÍCIO DE OLIVEIRA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25.03.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 618376 Nr: 1475-25.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Rafael Klein, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, com o retorno da missiva enviada 

para a Comarca de Várzea Grande/MT a fim de interrogar a ré, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640430 Nr: 1938-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO - OAB:MT/6.612A

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Nelcy Souza Ferreira, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Aparecido Souza Ferreira vez que não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal e não compareceu a presente 

audiência e nem mesmo justificou a sua ausência.

Diante da inquirição das testemunhas, da revelia do réu, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos à defesa 

pelo prazo de 05 (cinco) dias para que apresente seus memoriais finais 

escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623391 Nr: 6243-91.2014.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO JOSÉ BIZERRA, KEZIA GONÇALVES 

DE BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Ângela Maria dos Santos, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 135 que a ré Kezia Gonçalves 

Bizerra apesar de intimada deixou de comparecer, ou justificar sua 

ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os efeitos 

legais do instituto.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu 

Rinaldo José Bizerra e revelia da ré Kezia Gonçalves de Bastos, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617867 Nr: 954-80.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DE OLIVEIRA BENDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

O acusado JOSIMAR DE OLIVEIRA BENDLER foi denunciado por ter, 

supostamente, cometido o crime previsto no art. 155, caput do Código 

Penal.

A denúncia foi recebida e o acusado foi devidamente citado. Durante a 

instrução processual, o réu foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo, submetendo-se às condições impostas (fls. 88/88-v).

Há carreado nos autos às fls. 110/111 expedição de carta precatória para 

a comarca de Cuiabá/MT, para fiscalização do cumprimento das condições 

impostas.

À fl. 148, a representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do cumprimento das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as pena mínima cominada ao delito imputado ao 

acusado enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

88/88-v, foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, 

passando o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve 

a revogação do benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JOSIMAR DE OLIVEIRA BENDLER, devidamente 

qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664747 Nr: 13118-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EDUARDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT-18839/O

 Autos nº 131118-72.2017.811.0064 – Cód. 664747

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 24, para tanto, DETERMINO que o 

perito subscritor do laudo de fl. 20 Dr. Antônio de Castro Alves seja 

intimado para, que no prazo de 10 (dez) dias proceda à complementação 

do documento retromencionado, respondendo aos quesitos elaborados às 

fls. 04/05 pelo Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 646944 Nr: 7598-68.2016.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GARCES MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15696/MT

 Autos nº 7598-68.2016.811.0064 – Cód. 646944

Vistos.

Considerando que o curador do acusado Daniel Garces Menezes, atendeu 

o requerido pela representante ministerial à fl. 147, informando o endereço 

atualizado do réu às fls. 150/151, bem como diante da apresentação dos 

quesitos pelo curador e Ministério Público, proceda-se a Sra. Gestora as 

devidas providências para a realização do exame de insanidade mental do 

acusado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630203 Nr: 2450-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON JHON DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2450-13.2015.811.0064 – Cód. 630203

Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 26.02.2019, às 13h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 629915 Nr: 2218-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 
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pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 629915 Nr: 2218-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635548 Nr: 6725-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO JOSÉ GAUER, ANTÔNIO ADÃO 

GODINHO, CLEIVALDO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16300

 (...) Por fim, considerando que os réus MAURÍCIO JOSÉ GAUER e 

ANTÔNIO ADÃO GODINHO foram devidamente interrogados (fls. 377/380), 

restando pendente tão somente a oitiva das testemunhas Maria José 

Garcia Joaquim e Gerson Vinícius, determino a expedição de carta 

precatória a cidade e comarca de Cuiabá/MT, conforme requerido pelo 

Parquet, visando à inquirição das testemunhas, as quais poderão ser 

encontradas nos endereços indicados à fl. 389, em audiência a ser 

designada pelo douto juízo deprecado. Desde já, uma vez atingida à 

finalidade do ato deprecado, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos ao Ministério Público e às defesas para que 

apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias.Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639691 Nr: 1290-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO GOMES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...) Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo 

necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida 

cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda 

mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão 

motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo 

automotor, ou a proibição de sua obtenção.Parágrafo único. Da decisão 

que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 

requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem 

efeito suspensivo.Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que 

o réu se encontra em local incerto e não sabido, determino a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido 

ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta 

restrição em seus cadastros, salientando que o réu deve comparecer 

perante este juízo para ser citado e responder a presente ação penal, 

momento em que será imediatamente determinada a suspensão da 

presente medida. Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente 

resposta à acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações 

acerca da aplicação do art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610217 Nr: 463-10.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, JORDELINO 

LIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 463-10.2013.811.0064 – Cód. 610217

Vistos.

A Defensoria Pública à fl. 147, requer que seja consultado o portal do 

magistrado, a fim de localizar endereço atualizado do réu Antônio Oliveira 

da Silva, vez que, após, consulta no INFOSEG, verificou-se que o 

endereço cadastrado é o mesmo diligenciado pelo Sr. Meirinho ( Rua 

Interna 13, nº 547, Bairro Jardim Ipanema, Rondonópolis/MT).

Pois bem. Este magistrado em consulta aos sistemas aos quais possui 

acesso, não logrou êxito em localizar novo endereço do acusado, tendo 

apenas localizado os mesmos endereços já constantes nos autos à fl. 

122.

Por outro lado, considerando que o feito já foi devidamente sentenciado 

conforme decisão às fls. 139/139-v e a não localização do réu, 

DETERMINO a intimação de ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA via edital para 

que o mesmo forneça o número da sua conta bancária, no prazo de 10 

(dez) dias, para viabilizara a restituição do valor da fiança recolhida à fl. 

29.

Decorrido o prazo, em caso de inércia do acusado, desde já DECLARO o 

perdimento do valor prestado a título de fiança pelo réu, nos termos do art. 

341, I, do Código de Processo Penal e, determino que referido valor seja 

destinado/vinculado ao pedido de providências/código 661801 

(procedimento de destino das penas pecuniárias as entidades 

cadastradas) em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal desta comarca.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 304586 Nr: 1828-46.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES CAMILO, CLODOALDO BATISTA 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 
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SANTOS - OAB:12062/MT, JOSE APARECIDO P. VERISSIMO - 

OAB:MT/6.612A

 Autos nº 1828-46.2006.811.0064 – Cód. 304586

Vistos.

Constata-se que o feito foi devidamente sentenciado, bem como foi 

expedido do devido mandado de prisão nº 224511 em desfavor do 

réu/condenado CHARLES CAMILO à fl. 289.

Portanto, proceda-se o arquivamento do feito, com as baixas e anotações 

necessárias, contudo, mantenha em aberto o mandado de prisão alhures 

mencionado até localização do acusado para o seu devido cumprimento, 

bem como realize o devido cadastramento do mandado junto ao Banco 

Nacional de Mandados de Prisão - BNMP. Havendo formalização da prisão, 

expeça-se guia de execução penal definitiva e encaminhe os autos ao 

Juízo da 4ª Vara Criminal desta comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640754 Nr: 2238-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ROSA, HELIO AMANCIO 

RODRIGUES, OLINTO GOMES DE CARVALHO, DANILO BOZA, AURINO 

ALVES DA SILVA, ANDERSON SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles Danilo Lopes Leite - 

OAB:5270-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FLAVIA ALMIRAO 

DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16.715-A/MT

 Intimação do advogado Charles Danilo Lopes Leite - OAB/MT 5270, para 

apresentar resposta à acusação em favor do acusado Olinto Gomes de 

Carvalho, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639777 Nr: 1370-77.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAMOS PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento ministerial concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito das testemunhas supramencionadas.

Juntada a manifestação da representante do parquet, determino desde já 

a expedição dos eventuais mandados de intimação ou cartas precatórias 

a fim de proceder à inquirição das testemunhas supramencionadas.

Diante da não intimação das testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 01 

(um) de abril de 2019, ás 17h30min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626177 Nr: 8247-04.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HENRIQUE DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, vítimas, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos 

autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677637 Nr: 9300-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...)Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, 

deverá o recuperando entrar em contato com a central de monitoração 

eletrônica no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá 

ainda comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal 

procedimento o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor 

Judicial.O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um 

cálculo de pena, intimando as partes para manifestação acerca do 

referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para 

homologação.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Encaminhe-se 

uma cópia do presente termo ao recuperando.Fica o condenado obrigado 

a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado.Oficie-se à unidade gestora da 

monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acera desta 

decisão.Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 659201 Nr: 8254-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 05/09/2018

Dados Gerais

Execução Número: 8254-88.2017.811.0064

Nome Reeducando: Adenilton Gomes da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 0m 0d 13/07/2016 13/07/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 3a 0m 0d 13/07/2016 13/07/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 510

Dias Remidos

Remições

Observações

31 As fls. 27/28 não homologadas

Data de Prisão Definitiva: 13/07/2016

Total da Pena: 8a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 13/07/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 12/12/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

13/07/2016 + 2a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 31 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(13/07/2016 - 13/07/2016) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 13/07/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 12/10/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia
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13/07/2016 + 4a 4m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 31- 1

Pena Restante a partir da data Atual 5a 9m 5d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

13/07/2016 + 8a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 31- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 1m 23d

Data do Término da Pena: 11/06/2024

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 642224 Nr: 3639-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BARBOSA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT

 Estado de Mato GrossoPoder JudiciárioTribunal de JustiçaVálido como 

atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e 

Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 18/10/2018Dados 

GeraisExecução Número: 3639-89.2016.811.0064Nome Reeducando: 

Wagner Barbosa de MoraisPena Data do Fato Início Cumprimento 

Livramento Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 7a 0m 0d 

04/07/2013 04/07/2013 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo PrimárioQuantidade 

total de Dias Multa: 700Data Inicial Data FinalInterrupçõesQuant. Dias 

Observações19/08/2015 21/10/2015 62 dias fls. 19/apenso IV e 

52/apenso I, Agosto/2015 à Outubro/2015Total de dias interrompidos: 

62Dias RemidosRemiçõesObservações34 referente às planilhas de fl. 

116/117(mesmas fl.82/83) computadas embora ainda não homologadas9 

referente à planilha fl. 118 (mesma fl. 84) computada embora ainda não 

homologada75 fl. 146Data de Prisão Definitiva: 04/07/2013Total da Pena: 

7a 0m 0dRegime Atual: SemiabertoData base para progressão de regime 

29/09/2017 Informações para progressão de regimeData para progressão 

de regime 04/08/2018Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma 

das Frações + Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia29/09/2017 + 1a 

2m 2d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 118 - 1Pena Cumprida: (Data-base - Data 

Início) - Interrupção(29/09/2017 - 04/07/2013) - 0a 2m 2d(4a 2m 25d) - 0a 

2m 2d = 4a 0m 23dData base para Livramento Condicional 04/07/2013 

Informações sobre livramento condicionalData Livramento Condicional 

07/01/2018Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção - Detração - Remição - 1 dia04/07/2013 + 4a 8m 0d + 0a 2m 

2d - 0a 0m 0d - 118- 1Pena Restante a partir da data Atual 1a 6m 21d 

Informações sobre término da PenaFórmula do Requisito Temporal: Data 

Início de Cumprimento + Pena Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia04/07/2013 + 7a 0m 0d + 0a 2m 2d - 0a 0m 0d - 118- 1Pena Cumprida 

até data Atual 5a 1m 12dData do Término da Pena: 10/05/2020

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 337240 Nr: 1044-93.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 Execução Número: 1044-93.2011.811.0064Nome Reeducando: Luiz 

Carlos Rocha BarrosPena Data do Fato Início Cumprimento Livramento 

Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 5a 3m 0d 11/06/2010 

11/06/2010 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - Hediondo Reincidente 33a 4m 

0d 06/05/2017 06/05/2017 2/3 -  Hediondo 2/5 -  Hediondo 

PrimárioQuantidade total de Dias Multa: 20Data Inicial Data 

FinalInterrupçõesQuant. Dias Observações30/11/2012 30/12/2012 30 dias 

0828/02/2013 29/03/2013 31 dias fl. 0829/05/2013 01/07/2013 32 dias fl. 

08- - 30 dias Fls. 08, Agosto/20113- - 30 dias Fls. 08, Outubro/2013- - 30 

dias Fls. 08, Dezembro/2013- - 30 dias Fls. 08, Março/2014- - 30 dias Fls. 

08, JUNHO/201401/08/2014 28/01/2015 177 dias Fls. 08, Agosto/2014 a 

Janeiro/201530/09/2015 08/03/2017 518 dias Interrupção extraída do site 

do Tribunal de Justiça17/03/2017 05/05/2017 48 dias Interrupção extraída 

do Apolo e oficio 224Total de dias interrompidos: 986Data de Prisão 

Definitiva: 11/06/2010Total da Pena: 38a 7m 0dRegime Atual: FechadoData 

base para progressão de regime 06/05/2017 Informações para 

progressão de regimeData para progressão de regime 29/04/2031Fórmula 

do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção* - 

Detração* - Remição - 1 dia06/05/2017 + 13a 11m 24d + 0a 0m 0d - 0a 0m 

0d - 0 - 1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - 

Interrupção(06/05/2017 - 11/06/2010) - 2a 8m 26d(6a 10m 25d) - 2a 8m 

26d = 4a 1m 29dData base para Livramento Condicional 06/05/2017 

Informações sobre livramento condicionalData Livramento Condicional 

21/07/2047Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção - Detração - Remição - 1 dia06/05/2017 + 27a 5m 20d + 2a 

8m 26d - 0a 0m 0d - 0- 1Pena Restante a partir da data Atual 32a 11m 17d 

Informações sobre término da PenaFórmula do Requisito Temporal: Data 

Início de Cumprimento + Pena Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia11/06/2010 + 38a 7m 0d + 2a 8m 26d - 0a 0m 0d - 0- 1Pena Cumprida 

até data Atual 5a 7m 11dData do Término da Pena: 06/10/2051

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 660657 Nr: 9523-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE COSTA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O

 Vistos em correição.

Tendo em vista a notícia apresentada pela defesa de que a recuperanda 

atualmente reside na comarca de Paranatinga-MT (fls. 279 à 282), este 

Estado-Juiz se declara incompetente para julgar o presente feito.

Assim, DETERMINO a remessa deste Processo Executivo de Pena à 

comarca de Paranatinga/MT, para fiscalização, e eventuais deliberações 

acerca do cumprimento da pena do sentenciado.

Proceda-se com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 631623 Nr: 3722-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO DE 

SÁ CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, e pelas 

razões já expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, DENEGO 

A ORDEM do Mandado de Segurança impetrado por CARLOS ROBERTO 

GAMA FILHO, contra ato do Diretor da Penitenciária Major Eldo Sá Correa 

“Mata Grande”, e consequentemente REVOGO a liminar concedida às fls. 

47/50. Por conseguinte julgo o processo, com RESOLUÇÃO de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Isento o impetrante do 

pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 10, inciso XXII da 

Constituição Estadual de Mato Grosso, bem como dos honorários 

advocatícios de sucumbência, tendo em vista que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça foi pacificada 

no sentido de vedar a condenação do vencido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência no mandado de segurança, em 

consonância com as Súmulas 512, do STF, e 105, do STJ.P. I. 

Cumpra-se.Após, as formalidades legais, e certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 621047 Nr: 4184-33.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUCAS DA SILVA CARDOSO, 

WELLINGTON SILVA SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO TERRA JUNIOR - 

OAB:

 Intimação do advogado do réu JEAN para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informar os dados bancários dele para restituição de valor apreendido.

Allan Vitor Sousa da Mata

Analista Judiciário - 36028

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 627642 Nr: 522-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Certifico que, embora tenha sido expedida a certidão retro, esta não foi 

lançada à publicação, de modo que renovo o ato, intimando o(a) 

advogado(a) do réu a apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656944 Nr: 6307-96.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 I – Encaminhem-se os projéteis apreendidos, fls. 27, ao Comando do 

Exército, para os devidos fins, nos termos do que dispõe o art. 25, caput, 

da Lei nº 10.826/03, observadas as cautelas de estilo.

II – Expeça-se o necessário.

 III – Após, às providências, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 609012 Nr: 6895-79.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA, WAGNER EDSON 

GUIMARÃES OU (BRUNO FAGNER ALMEIDA BUENO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - OAB:14885/MT, VINICIUS LOPES 

RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. RAFAEL SANTOS OLIVEIRA para 

manifestar se pretende produzir e/ou requerer diligências correlatas ao 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646390 Nr: 7142-21.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO VIANA VIEIRA, SAMUEL DE 

SANTANA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686-O

 (...) 3. Dispositivo. I – Postas essas considerações, DETERMINO o 

perdimento dos bens apreendidos e discriminados no auto de 

Apresentação e Apreensão de fls. 13 e 37, todos em favor do Estado de 

Mato Grosso. II – No que tange aos valores apreendidos, seja depositado 

no Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. 

III – Proceda-se com a incineração das drogas apreendidas e seus 

apetrechos, após efetuadas as destruições e lavrado o auto 

circunstanciado, certificando-se neste a destruição total realizada, dê-se 

ciência ao Ministério Público. IV – Outrossim, os bens apreendidos não são 

de interesse público e tampouco, vislumbro utilidades, o que impedem suas 

doações, necessitando, portanto destruí-lo, sendo ele 01 (um) aparelho 

celular Motorola cor Branca, 01 (uma) carteira de cor Preta e 01 (um) 

caderno de anotações, pelas razões delineadas, DETERMINO suas 

destruições. V - Expeça-se o necessário. VI – Após, às providências, 

arquive-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 329134 Nr: 7112-30.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL ALMEIDA SILVA, EDILSON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: *JOÃO BATISTA BORGES - 

OAB:, João Batista Borges Júnior - OAB:

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusados JONAS DIAS MECINO e PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA 

SILVA, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V 

c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal, bem como ABSOLVO-OS das 

imputações vertidas no art. 35, da Lei 11.343/06. Determino o 

levantamento do valor apreendido, bem como a restituição dos objetos 

apreendidos. Intime-os para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

conta a ser depositado o valor, bem como proceder com a retirada de 

seus bens, sob pena de perdimento ao Estado de Mato Grosso, mais 

precisamente ao Fundo Estadual de Combate ao Entorpecente. 

Transcorrido o prazo e não havendo manifestação, desde já DETERMINO o 

levantamento do valor apreendido, em favor do Estado de Mato Grosso - 

Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT. Sem condenação em custas, 

posto que assistidos pela Defensoria Pública. Após a coisa julgada, 

arquive-se com as devidas cautelas. Publique – se. Registre – se. Intimem 

– se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617313 Nr: 363-21.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadmo Martins Ferreira 

Lima - OAB:7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951, PATRICIA 

MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12.496 OAB/MT

 Considerando que existem objetos apreendidos no presente feito, fl. 30, e 

o acusado foi devidamente sentenciado, fls. 184/192, faz-se necessário 

dar uma destinação dos objetos supracitados.

Diante do exposto,

 Decido:

 I – Promova as restituições dos objetos lícitos apreendidos, fl. 30. Sendo 

intimado e o réu não promover a retirada dos objetos em 15 (quinze) dias, 

promovam-se as doações em favor do Estado de Mato Grosso ou a 

destruição dos mesmos.

II – Por fim, certifique-se o trânsito em julgado, cumprido as comunicações 

de praxe e ARQUIVE-SE os autos mediante as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656654 Nr: 6035-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (..) 3. Dispositivo. I – Postas essas considerações, DETERMINO o 

perdimento dos bens apreendidos e discriminados no auto de 

Apresentação e Apreensão de fl. 14, todos em favor do Estado de Mato 

Grosso. II – No que tange aos valores apreendidos, seja depositado no 

Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. III – 
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Outrossim, o bem apreendido não é de interesse público e tampouco, 

vislumbro utilidade, o que impede sua doação, necessitando, portanto 

destruí-lo, sendo ele 01 (um) aparelho celular Marca LG Dual, pelas razões 

delineadas, DETERMINO sua destruição. IV – Ademais, porte-se com a 

devolução do objeto lícito, sendo ele, documento pessoal, em nome de 

Reginaldo Pontes da Silva. V - Expeça-se o necessário. VI – Após, às 

providências, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 644378 Nr: 5433-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO BOVE NETO, LUCAS VIEIRA PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, AMANDA CELUTA MASCARENHAS DE MORAES - 

OAB:210363, VITAL DE ANDRADE NETO - OAB:82150

 Considerando que existem objetos apreendidos no presente feito, fl. 17, e 

o acusado foi devidamente sentenciado, fls. 243/261, faz-se necessário 

dar destinação aos objetos apreendidos.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Os bens não são de interesse público e tampouco, vislumbro utilidades, 

o que impedem suas doações, necessitando, portanto destruí-los, sendo 

eles, 01 (um) aparelho celular Samsung de cor Preta, 01 (um) aparelho 

celular Samsung de cor Branca e 01 (uma) balança de precisão marca SF- 

400, pelas razões delineadas, DETERMINO suas destruições.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 603296 Nr: 1025-53.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVON GALVAO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Trata- se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Ronivon Galvão 

Alves, pela prática, em tese do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ocorrido 

em 10.01.2012. O acusado foi devidamente notificado à fl. 56. Foi 

apresentada sua defesa prévia, fls. 57/60. Após audiência de instrução e 

julgamento, fl. 100/106 e 231/233, abriu-se vista para o Ministério Público 

que apresentou memoriais, fls. 234/240. Ademais, ante a não 

manifestação da defesa, sendo o mesmo intimado em audiência, findou-se 

o prazo conforme certidão, fl. 243. É o relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Considerando que o causídico, Dr. João Batista Borges Júnior – 

OAB/MT 7.637, devidamente intimado para apresentar alegações finais, 

conforme certidão de fl. 243, quedou-se inerte, oficie-se ao Tribunal de 

Ética da OAB/MT para providências cabíveis.

II – Intime-se o réu Ronivon Galvão Alves para, no prazo de 10 (dez) dias, 

constituir novo defensor para patrocinar sua defesa nos autos, sob pena 

de ser nomeado Defensor Público.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo advogado ou 

apresentado os memoriais, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para apresentação das alegações finais.

IV – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 326117 Nr: 4162-48.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BORCHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:10081

 (...) 3. Dispositivo DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

RODRIGO BORCHARDT quanto ao crime de posse de munição, conforme 

inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 115 c/c art. 

110, § 1°, todos do Código Penal Brasileiro, bem como OPERO A 

DESCLASSIFICAÇÃO da imputação de tráfico inserida da inicial acusatória 

para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, incontinenti, reconheço a 

prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência, declaro 

extinta a punibilidade, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 

107, IV do CP. Proceda com a destruição dos objetos apreendidos, 

inclusive a munição, observando os termos da CNGC. Após a coisa 

julgada, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666554 Nr: 14662-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSCF, JPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com estes fundamentos DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição e remessa dos autos, com as nossas homenagens, à 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo.Em caráter excepcional, deixo de 

suscitar conflito negativo de competência no caso vertente, diante das 

ocorrências anteriormente mencionadas, visando imprimir a devida 

celeridade processual e evitar prejuízos às partes.Todavia, caso o douto 

Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca entenda ser 

incompetente, serve a presente decisão desde logo como conflito negativo 

de competência, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias, com a remessa dos autos ao egrégio TJ/MT para os devidos 

fins.Às providências. Expeça o necessário. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 17 de outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666347 Nr: 14479-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFLDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com estes fundamentos DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição e remessa dos autos, com as nossas homenagens, à 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo.Em caráter excepcional, deixo de 

suscitar conflito negativo de competência no caso vertente, diante das 

ocorrências anteriormente mencionadas, visando imprimir a devida 

celeridade processual e evitar prejuízos às partes.Todavia, caso o douto 

Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca entenda ser 

incompetente, serve a presente decisão desde logo como conflito negativo 

de competência, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias, com a remessa dos autos ao egrégio TJ/MT para os devidos 

fins.Às providências. Expeça o necessário. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 17 de outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626722 Nr: 8620-35.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY BRUNO CARVALHO MAGGI 

SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:OAB/MT 17.730

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado WESLEY BRUNO CARVALHO MAGGI SCHEFFER, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Após o trânsito em 

julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, 

INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins 

de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.As partes desistem 

dos prazos recursais.Às providências. Cumpra-se. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Pâmela Lopes– Assessora de Gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaRafael 

Rodrigues RamosAdvogadoWesley Bruno Carvalho Maggi Scheffer 

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644384 Nr: 5439-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MESSIAS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5439-55.2016.811.0064 – Código 644384

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Miguel Messias França

 Data e horário: quinta-feira, 18 de Outubro de 2018, 16h13min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotor de Justiça: Reinaldo Antônio Vessani Filho

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça. Ausentes a vítima e o acusado.

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fls. retro, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Reinaldo Antônio Vessani Filho

 Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641418 Nr: 2887-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK ALMEIDA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - 

OAB:7130

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - MTJUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHERTERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DE JULGAMENTONúmero  do  Processo : 

2887-20.2016.811.0064 – Código 641418Espécie: Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO 

CRIMINALParte Autora: Ministério Público do Estado de Mato GrossoParte 

Réu: Erik Almeida Ramos da Silva Data e horário: quinta-feira, 18 de 

Outubro de 2018, 16h26min.PRESENTESJuiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria 

Mazarelo Farias PintoAutor(a, es): Ministério Público do Estado de Mato 

GrossoPromotor de Justiça: Reinaldo Antônio Vessani FilhoAdvogada: Isia 

Maria de Faria Parte Réu: Erik Almeida Ramos da Silva Testemunha de 

defesa: Wagner Pinheiro Aberta a audiência constatou-se a presença do 

Ministério Público por intermédio do seu Promotor de Justiça, a advogada, 

o acusado e a testemunha de defesa. Ausentes a vítima e os demais. 

Vistos etc.Considerando o teor da certidão de fls. retro, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público, sobretudo, considerando a notícia trazida pela 

defesa do acusado, através da Dra. Isia Maria de Faria, que noticiou nesta 

oportunidade o fato de que o acusado manteve contato com a vítima 

através da rede social Facebook, ainda esta semana e que ela noticiou 

não ter interesse em comparecer em audiência, pois, não pretende 

prosseguir com o processo.Além disso, noticiou a digna advogada que a 

filha do casal vive com a avó paterna no Estado da Bahia, pois, o acusado 

que reside nesta cidade é hipossuficiente e não possui condições de criar 

e educar a sua filha. Após, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

DireitoReinaldo Antônio Vessani Filho Promotor de JustiçaIsia Maria de 

Faria AdvogadaErik Almeida Ramos da Silva Acusado Wagner 

PinheiroTestemunha de defesa

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682231 Nr: 13455-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Thalles Rezende Lange de Paula, OAB 

11922 MT, para que proceda à devolução dos autos em epígrafe que se 

encontra com carga atrasada (feita a carga para fotocópia), no prazo de 

24 horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 634958 Nr: 6174-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DOS SANTOS ERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEMIR DOS SANTOS ERCI, Cpf: 

70544517164, Rg: 28537459, Filiação: Dirce Aparecida dos Santos e Ari 

Lanoweki Erci, data de nascimento: 10/02/1982, brasileiro(a), natural de 

Ariquemes-RO, solteiro(a), lavrador e atualmente em local incerto e não 

sabido DAIANE SANTANA, Cpf: 04649212103, Rg: 2403948-9, Filiação: 

Lucemir Amaro de Lima e Nairo Santana, data de nascimento: 07/02/1989, 
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brasileiro(a), natural de Ariquemes-RO, solteiro(a), do lar, Telefone 66 

9604 5329. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das 

partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida 

pelo Ministério Público em face do acusado VALDEMIR DOS SANTOS ERCI, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória.Intimem-se as 

vítimas, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o 

Defensor acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Sehouver fiançaprestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se, por edital. Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de 

Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 634869 Nr: 6087-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DA HUNGRIA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMÍLIO DA HUNGRIA ANDRADE, Filiação: 

Celina Hungria Carvalho e Ricardo Andrade, data de nascimento: 

03/05/1974, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), pedreiro 

de edificações, Telefone (66) 9914-1396 e atualmente em local incerto e 

não sabido KREINA CHRISTINA HUNGRIA ANDRADE FEITOSA, Cpf: 

04888270198, Rg: 246330969, Filiação: Elaine da Hungria Andrade e 

Edesio Filgueira Feitosa, data de nascimento: 22/01/1994, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), aux. de escritório. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das 

partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida 

pelo Ministério Público em face do acusado EMÍLIO DA HUNGRIA 

ANDRADE, devidamente qualificado nos autos e, por consequência, 

decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das 

custas processuais, diante da presente sentença absolutória.Intimem-se 

as vítimas, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o 

Defensor acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Sehouver fiançaprestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal 

.Outrossim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, 

considerando a presente sentença absolutória, fica cancelada a audiência 

aprazada para o dia 05/02/2019 (f ls. 68). Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se, por edital. Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de 

Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640988 Nr: 2474-07.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ ANTÔNIO MARCELINO, Cpf: 

04221877120, Rg: 440640, Filiação: Crispina Jacinta Luz e Antônio Luiz 

Marcelino, data de nascimento: 15/12/1951, brasileiro(a), natural de 

Ipameri-GO, convivente, téc. em montagem industrial, Telefone (66) 

9641-6906 e atualmente em local incerto e não sabido CRISTIANE 

NASCIMENTO DE LIMA, Cpf: 71621032191, Rg: 2090685, Filiação: Maria do 

Carmo Nascimento de Lima e Adijacir Souza Lima, data de nascimento: 

10/10/1981, brasileiro(a), natural de Santo Antônio de Jesus-BA, 

convivente, vigilante, Telefone (66) 9641-6906. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia oferecida em face do acusado LUIZ ANTÔNIO MARCELINO, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória.Intimem-se as 

vítimas, ainda que por edital, do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, caso 

necessário, por edital. Notifique-se o acusado e seu defensor(a) da 

presente sentença, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo 

de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se imediatamente aos 

órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), comunicando-se o teor 

deste julgado, para os devidos fins de direito e, em seguida, arquivem-se 

estes autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo.Se houver fiança prestada 

nos autos,declaro-a sem efeito, procedendo-sena formado Artigo337do 

Código de Processo penal .Por fim, determino que proceda-se com os 

recolhimentos de eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor 

do acusado neste processo, bem como baixas e necessárias 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 

09 de Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 
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Andrade, digitei.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638159 Nr: 35-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCILIO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELCILIO DIAS DE MOURA, Cpf: 

90663020115, Rg: 1243883-9, Filiação: Percilio Dias de Moura e Emilia 

Braga de Moura, data de nascimento: 12/06/1979, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), tapeceiro, Telefone (66) 9901-6092 e 

atualmente em local incerto e não sabido J F P, Filiação: Eva Ferreira Porto, 

data de nascimento: 28/07/1998, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone (66) 9977-0108. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das 

partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida 

pelo Ministério Público em face do acusado NELCÍDIO DIAS DEMOURA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se o acusado e o Defensor acerca da presente sentença, 

ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma 

do item 7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, 

SSP, INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os 

devidos fins de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, 

declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de 

Processo Penal .Por fim, determino que proceda-se com os recolhimentos 

de eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado 

neste processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se, por edital. Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de 

Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676823 Nr: 8594-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGDOF, EDSO, ELISANGELA DA SILVA DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:18.615/MT, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11.415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, em consonância com parecer do Ministério Público 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO do processo e o faço com fulcro nos 

Artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, na forma da Lei.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.Notifique-se o Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de 

Processo Civil). Às providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679469 Nr: 11036-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19987

 (...) Vistos etc...Incialmente, foi nomeada como curadora da testemunha 

Pedro Henrique Aladim dos Santos de Jesus, a servidora Sra. Raffaely 

Mainardes de Oliveira.Ademais, HOMOLOGO a desistência de oitiva da 

testemunha Francisley Silva Santos. Outrossim, sai o advogado do 

acusado intimado para informar o endereço da testemunha de defesa 

Rubens Lopes da Silva Filho, no prazo de 05 (cinco) dias. Igualmente, 

requisite-se imediatamente o laudo elaborado pela POLITEC, conforme já 

determinado. Por fim, considerando que o parquet insistiu na oitiva da 

testemunha de acusação Lucivaldo, designo o dia 06/02/2019, às 

15h30min

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665816 Nr: 14035-91.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, em consonância com parecer do Ministério Público 

HOMOLOGO por sentença, o acordo noticiado nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. E, por conseguinte, nos termos do 

Artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil JULGO 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários, na forma da Lei.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.Notifique-se o representante do Ministério Público (Artigo 178, II, do 

Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639953 Nr: 1518-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19.204, LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:9.496/MT

 Processo nº 1518-88.2016.811.0064 (Código 639953)

Vistos etc.

 Considerando relatório de fl. 217, abra-se vista à parte requerente, para 

substituir a mídia de fl. 48, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo ora concedido para manifestação, com ou sem juntada 

da mídia, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos, com as 

homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e 

julgamento do presente recurso de apelação interposto.
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 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 18 de outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736292 Nr: 15662-61.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCILO LOPES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:MT/3661-A, CLAIRE INES GAI MATIELO - OAB:/MT9307

 Vistos,

 O investigado Tarcilo Lopes Galvão, requer às fls. 118/119, que este 

Juízo oficie ao IBAMA informando acerca do cumprimento do acordo de 

reparação civil do dano ambiental e transação penal celebrados nestes 

autos, objetivando a baixa da multa no valor de R$7.000,00 (sete mil 

reais)objeto do processo administrativo que tramita junto ao IBAMA.

O ato noticiado pelo investigado é fruto do exercício do poder de polícia 

inerente a órgão vinculado à administração pública federal. A multa 

aplicada não decorre da atividade jurisdicional que o JUVAM está 

vinculado, mas sim, de ato administrativo praticado por Autarquia Federal 

(IBAMA), cuja competência para análise é da Justiça Federal.

 A responsabilidade pelo dano ambiental é tríplice e independente entre si, 

de forma que a sentença homologatória da transação penal não repercute 

na esfera administrativa.

 Desse modo, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 118/119, vez que cabe 

ao próprio investigado promover às suas expensas a defesa na esfera 

administrativa, extraindo cópia dos documentos que entender pertinentes.

 Intime-se.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794718 Nr: 12250-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO SILVA AMARAL & CIA LTDA EPP, 

TIRA TRANSPORTES LTDA, MM LOPES TRANSPORTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT, DANILO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866/MT

 Vistos,

 Acolho o parecer Ministerial à fl. 321, e indefiro por ora, o pedido de 

exclusão do polo passivo deste feito, formulado pela ré MM LOPEZ 

TRANSPORTE ME, à fl. 264, vez que não trouxe aos autos qualquer 

documento dando conta que tenha negociado o reboque com a empresa 

ré Tira Transportes Ltda antes da apreensão do veículo pela PRF.

 Cumpra a cota do Ministério Público à fl. 314, item “2”.

 Intime.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 766773 Nr: 778-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARCELO DE ALMEIDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Vistos,

 Terminada a inquirição das testemunhas, dou por encerrada a instrução 

processual. Abra-se vista dos autos às partes para apresentação de 

alegações finais na forma de memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, a começar da parte autora.

 Após, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 759136 Nr: 12851-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. BARBOSA TRANSPORTADORA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO MONTEIRO 

LOPES - OAB:2433

 Vistos,

 Renumere as folhas destes autos a partir da das fls. 271.

Terminada a inquirição das testemunhas, dou por encerrada a instrução 

processual. Abra-se vista dos autos às partes para apresentação de 

alegações finais na forma de memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, a começar da parte autora.

 Após, conclusos para sentença.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 893384 Nr: 2910-81.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MOREIRA ALBUNQUERQUE, 

RODORAPIDO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ISSO POSTO, e por tudo mais que consta do feito em questão, DECIDO:(a) 

ACOLHER integralmente a manifestação do representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO, determinando o arquivamento do feito em relação ao indiciado 

OSMAR MOREIRA ALBUQUERQUE, com as baixas e anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos 

do art. 18 de Código de Processo Penal;Intime a indiciada Rodorápido 

Transporte Rodoviários Ltda acerca da cota Ministerial à fl. 42.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742714 Nr: 3703-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MARAVILHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:16244

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifica-se do teor da certidão à fl. 236, que a 

acusada Indústria e Comercio de Madeiras Maravilha Ltda, mudou de 

endereço sem comunicar o Juízo o novo endereço, motivo pelo qual, 

decreto sua revelia, nos termos do artigo 367 do CPP.

Terminada a inquirição das testemunhas, determino vista dos autos, para 

alegações finais, ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, e, em 

seguida, por igual prazo, e em cartório, ao defensor da ré.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 905723 Nr: 7033-25.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARDSON ALAN ALVES, RODANDO 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MAIRA COSTA - 

OAB:44.952-OAB/SC, NELSON SOARES DA SILVA NETO - 

OAB:OAB/SC14782

 Vistos,

 Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado neste Juízo 

para apurar eventual prática de crime ambiental previsto no artigo 54, § 1º, 

da Lei nº 9.605/98, imputado RICHARDSON ALAN ALVES e RODANDO 

TRANSPORTE LTDA.

Com vista dos autos o Ministério Público pugnou à fl. 24 pelo arquivamento 

dos autos em relação ao indiciado RICHARDSON ALAN ALVES, alegando 

ausência de justa causa.

Aduz que não há dúvidas que conduzia veículo como sistema ARLA 

irregular e com diesel não permitido, no entanto, não há nos autos provas 

de que tenha agido com dolo ou culpa, elemento subjetivo necessário para 

a configuração do ilícito penal.

 D E C I D O

Analisando os autos, observo que de fato, assiste razão ao representante 

do Ministério Público, pois o feito há de ser arquivado diante da ausência 

de elementos mínimos de convicção para instaurar a ação penal, embora o 

indiciado RICHARDSON ALAN ALVES, tenha conduzido o veículo com 

sistema ARLA irregular, não restou comprovado nos autos que tenha 

agido com dolo ou culpa elemento subjetivo necessário para configuração 

penal.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que consta do feito em questão, DECIDO:

(a) ACOLHER integralmente a manifestação do representante do 

MINISTÉRIO PÚBLICO, determinando o arquivamento do feito em relação ao 

indiciado RICHARDSON ALAN ALVES, com as baixas e anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos 

do art. 18 de Código de Processo Penal;

Cumpra a cota Ministerial às fls. 22/23, designando audiência preliminar em 

favor da indiciada RODANDO TRANSPORTE LTDA, na forma requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818632 Nr: 2427-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES MARREIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:5152-A/MT

 Fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa.O réu respondeu ao processo em liberdade, não havendo que 

se falar em detração.Fixo o regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, 

§2º, do CP.Ausentes elementos sobre a capacidade econômica do réu, 

fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Presentes os requisitos do artigo 44 do CP e do 7º da Lei 9.605/98, 

substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser 

especificada pelo juízo da execução.Feita a substituição, incabível a 

suspensão da pena (artigo 77 do CP).Deixo de decretar a prisão 

preventiva já que ausentes seus requisitos (art. 312 do CPP), o regime 

inicial é incompatível com a custódia cautelar e foi substituída a pena.Deixo 

de fixar indenização mínima a vítima, já que ausente pedido nesse sentido. 

Homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da 

congruência.Após o trânsito em julgado:1. Proceda-se ao recolhimento do 

valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; 

2. Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF;3. 

Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, informando sobre a 

condenação do Réu;4. Expeça-se carta de guia.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 760330 Nr: 13502-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 .Código nº 760330.

Vistos etc.

Consta à fls. 165/167 que já fora procedido o interrogatório do 

representante legal da empresa denunciada, pelo que dou por encerrada a 

instrução processual.

Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias, sucessivamente, para a 

apresentação de memoriais, nos termos do artigo 403, §3º, do CPP.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732064 Nr: 12342-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO VICTOR FORMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CRUZ COSTA - 

OAB:342.156/SP, CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - OAB:294.340/SP, 

MARIANA TOFETTI DA SILVA - OAB:335.352/SP

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na Denúncia, 

para Absolver HUGO VICTOR FORNARI, brasileiro, casado, portador do 

RG nº 600.229.720-5, SSP/MT, com fulcro no artigo 386, do CPP.Sem 

custas.Transitada em julgado, façam-se as comunicações e anotações de 

praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 18 de 

outubro de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 906666 Nr: 7295-72.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODNEY DA SILVA VILHENA, FABRICA DE 

ESQUADRIAS LO LTDA, MR MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, V. FRARE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Vistos,

 Tendo em vista que os veículos CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, 

MARCA/MODELO SR/FACCHINI SRF RT, ANO/MODELO 2016/2016, 

RENAVAM Nº 1100152919, COR CINZA, PLACA QIC-7577 E CAR/S. 

REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO SR/FACCHINI SRF RT, 

ANO/MODELO 2016/2016, RENAVAM Nº 1100153800, PLACA QIC-7607, 

COR CINZA, mencionados na decisão proferida às fls. 90-v/91 pertencem 

à empresa CASQUEIRO TRANSPORTES LTDA, chamo o feito à ordem para 

determinar a RESTITUIÇÃO/LIBERAÇÃO nesta ESFERA CRIMINAL dos 

referidos veículos à empresa proprietária CASQUEIRO TRANSPORTES 

LTDA - EPP, ou pessoa por ela autorizada na forma da lei.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719404 Nr: 441-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROQUE POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047-O/MT

 Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) 

dias-multa, na fração unitária de 1/15 do salário mínimo, tendo em vista as 

condições econômicas do acusado.Na segunda fase, ausentes outras 

circunstâncias atenuantes e agravantes da reprimenda.Na terceira fase, 

inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual 

torno definitiva a sanção em 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) 
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dias-multa, na fração unitária de 1/15 do salário mínimo.Considerando a 

pena, a primariedade e a análise favorável das circunstâncias judiciais do 

art. 59 do CP acima, entendo prudente a fixação do regime aberto, nos 

termos do art. 33, § 2º, alínea "c" e § 3º, do CP.Por fim, vislumbrando 

preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, concedo a substituição da 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente em 

prestação de serviços à comunidade a entidade a ser designada pelo 

douto Juízo da Execução e pena pecuniária de 10 (dez) salários mínimos, 

com destino também a ser definido pelo Juízo da Execução. Ao Juízo das 

Execuções Penais, após o trânsito em julgado dessa decisão, em 

audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade 

beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a 

respeito, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe 

encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer 

tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar do condenado. 

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências: Lance o nome do réu no rol de culpados; 

e,Suspendam-se os direitos políticos enquanto durarem os efeitos desta 

decisão. Publique. Registre. Intimem. Cumpra.Rondonópolis-MT, 18 de 

outubro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000844-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(CINCO) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA APOSTA NA CARTA PRECATÓRIA 

que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 16027054 ).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008609-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR CAPPELLARI (AUTOR(A))

JULIANA FELTRIM SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FRANCISCA DE MELO (RÉU)

NELSON BARRIONUEVO ARCHILA (RÉU)

SAULO DA FREIRIA (RÉU)

ITALO DOS SANTOS (RÉU)

CLAUDINO DOS SANTOS XAVIER (RÉU)

LAERCIO FRANCISCO (RÉU)

JACOB FRANCISCO NETO (RÉU)

Ana Francisca Pinto (RÉU)

LUIZ TIMOTEO PINTO (RÉU)

IVONETE FRANCISCO XAVIER (RÉU)

ADEMIR RIBEIRO SILVA (RÉU)

Noêmia Nunes Pinto Francisco (RÉU)

CARMEN APARECIDA CARVALHO FRANCISCO (RÉU)

JOVES ANICER FRANCISCO (RÉU)

Antônio Francisco (RÉU)

CLOVIS DE SOUZA (RÉU)

TAIS FRANCISCO SILVA (RÉU)

Luzia Neide Francisco da Freiria (RÉU)

CLOVIS FRANCISCO (RÉU)

VILMA FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

Maria Madalena Francisco Barrionuevo (RÉU)

CLAUDIA DO NASCIMENTO FRANCISCO (RÉU)

MARILENE CARRARO FRANCISCO (RÉU)

Aparecida Francisco dos Santos (RÉU)

PAULO ROBERTO MELO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) 

Aviso de Recebimento Postal que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

16031097 ).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009988-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA EDNA DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006685-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RAQUEL WERLANG (REQUERENTE)

KAUE DA CRUZ NOGUEIRA (REQUERENTE)

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS (ADVOGADO(A))

MATILDE MESQUITA ROCHA (REQUERENTE)

JOSE KENNEDY BRILHANTE SALES PEREIRA (REQUERENTE)

ANA CAROLINE DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006685-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA 

RAQUEL WERLANG, MATILDE MESQUITA ROCHA, KAUE DA CRUZ 

NOGUEIRA, ANA CAROLINE DA SILVA MELO, JOSE KENNEDY BRILHANTE 

SALES PEREIRA REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS 

EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST Vistos etc. A parte autora pugna a 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custas e despesas 

do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar 

que cada parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, 

na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e 

do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 
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antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intimem-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, comprovarem a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher 

as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento 

no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, 

parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005905-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIVALDO BORGES COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à diligência 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007362-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CRISTIAN GOTTFRIED WERNER (REQUERENTE)

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

ALBADILO SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Marcos Adriano Bocalan (ADVOGADO(A))

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010682-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARLOS MOREIRA (EXECUTADO)

EDER CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

SULVILAR ARTEFATOS LTDA (EXECUTADO)

ORLANDO MOREIRA (EXECUTADO)

MARCIA MARIA DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida à comarca de 

Cláudia-MT. Devendo anexar a guia e o comprovante a estes autos para 

posterior expedição da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011140-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

STELA MARIS BIAVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (RÉU)

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1011140-93.2017.8.11.0015; 

Certifico que a contestação e a reconvenção apresentadas no ID 

14222141, são tempestivas. Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contestar a reconvenção. SINOP, 19 de outubro 

de 2018 LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GARLET (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO IVO DE LIMA (REQUERIDO)

PAULO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDEMIR NARDIN (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009561-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 
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na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 122563 Nr: 1725-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁLIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RUARO, CLAUDECIR DOMINGOS 

RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, 

do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(CINCO) dias, SOBRE PENA DE 

PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA que se encontra(m) nestes autos no(s) as folhas 107v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258165 Nr: 2583-71.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA DE ANDRADE BEZERRA, VALDEMAR DE 

ANDRADE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante a juntada do laudo pericial às fls.345/350 , intimem-se as partes para 

se manifestarem em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 190940 Nr: 12551-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSO LUIZ DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B, MÁRCIA MARIA PEREIRA - OAB:MT-7094-A, RUSSEL 

ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:MT/6298-A

 Intime-se o advogado da parte requerida para, no prazo de 10(dez) dias, 

apresentar as alegações finais, nos termos da r. decisão de fls.88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 161235 Nr: 8773-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA FERREIRA DA SILVA, MARIA DE 

LURDES MARTINS, ILBA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA PEREIRA 

RIBEIRO, JOAREZ SODRÉ FARIAS FILHO, VILMA ESPOSITO CAMARGO, 

INTERMAT-INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOACYE SANTANA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação às fls.261/269 é tempestiva, assim intime-se a 

parte autora para, no prazo legal, querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264860 Nr: 6441-13.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78638 Nr: 6996-79.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSÉ SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do exequente para manifestar, no prazo de 05 

(cinco)dias, acerca da devolução da Carta Precatória às fls.249/255.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97553 Nr: 4560-79.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CEZAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU - 

OAB:12390/MT, Silverio Gonçalves Pereira - OAB:OAB/MT4720/B

 Intimem-se as partes acerca das notificações da 1ª Vara do Trabalho 

desta Comarca, acostadas às fls. 210/212, para, querendo, manifestar no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188965 Nr: 10274-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO LTDA - SICREDI SUL, DUILIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO QUIROGA, LUIS APARECIDO 

QUIROGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar os dados bancários para respectiva transferência, ante a 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79518 Nr: 7872-34.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDERSON SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da petição às fls. 1676/1678.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204020 Nr: 6208-84.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA CASTRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se a parte requerente para, 

querendo apresentar as Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 115536 Nr: 8275-95.2009.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2754 Nr: 1028-49.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NORIVAL ROSÁRIO CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA 

CRISTO DE SINOP - COL. CONCÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, RENATO BIRK - OAB:MT - 14.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 Intime-se o advogado do requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão de decurso de prazo às fls.382.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125773 Nr: 4986-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 "Vistos etc. Apesar de incompreensível, em virtude da última petição de p. 

151/153, defiro o pedido de p. 146, mesmo porque não atendida 

satisfatoriamente a decisão de p. 148, autorizando o levantamento em 

favor da parte requerida da quantia depositada por ela, consoante guia 

judicial e comprovante de pagamento de p. 52, e em favor da parte autora 

da quantia por ela depositada à p. 93.

Expedidos os respectivos alvarás judiciais, diga a parte autora em 05 dias, 

pugnando o que mais de direito entender, cientificada desde logo que o 

seu silêncio implicará no arquivamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se."

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 709 de 931



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229331 Nr: 5207-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERE APARECIDA BENEDITO BEVILAQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 "Vistos etc. Sem resistência da parte executada, eis que efetuou o 

pagamento relativo a purgação da mora, conforme se vê do montante 

vinculado a este feito (R$ 3.234,92 – p. 66), pugnou a parte exequente o 

levantamento da quantia, conforme petição de p. 94. Pedido que defiro, por 

meio de alvará judicial, devendo a transferência ser realizada na conta 

informada, respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos pelo 

Provimento n.º 68/2018 do CNJ. Após, ante o trânsito em julgado da 

sentença (p. 90), baixe-se e arquive-se com as anotações de estilo. 

Expeça-se alvará. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159090 Nr: 6372-54.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 "Vistos etc.Pedido de levantamento de valores requerido à p. 307, que 

defiro, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser realizada 

na conta informada, respeitadas as devidas comunicações e prazos 

exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ. No mais, prossiga a parte 

exequente com o feito em 05 dias, requerendo o que for de direito, 

cientificada de que seu silêncio será interpretado como quitação da dívida 

e consequente extinção do processo pelo pagamento, de acordo com o 

art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167059 Nr: 1900-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVESTRE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) PATRONO DO POLO ATIVO deste 

autos.

Assim nos termos do Art. 1.034 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – do Estado de Mato Grosso. Procedo a 

Intimação pessoal da parte autora via postal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171667 Nr: 6787-03.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISFRUNORTE DISTRIBUIDORA DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA -ME, KEILE CRISTYELE BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) PATRONO DO POLO ATIVO deste 

autos.

Assim nos termos do Art. 1.034 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – do Estado de Mato Grosso. Procedo a 

Intimação pessoal da parte autora via postal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270196 Nr: 9897-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX AGRO PECUS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EMILIA COLODETO - 

OAB:274038/SP, JOSE JORGE THEMER - OAB:94253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE HEEMANN - OAB:MT/8.723, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT15.326

 Intimem-se os advogados das partes acerca do Edital de Leilão e 

Intimação expedido às fls. 143/144, o qual designou o primeiro e segundo 

leilão para os dias 07/12/2018 às 10:00horas e 07/12/2018 às 13:00horas, 

respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 334617 Nr: 12522-07.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIO NÃO- PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREY & HIDALGO LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 95224 Nr: 2244-93.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ANDRÉ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 
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BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Exequente 

manifestasse acerca das constrições realizadas nos autos, às fls. 

122/126.

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para que dê prosseguimento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90239 Nr: 7612-20.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, haja vista a busca inexitosa de bens em nome do 

executado por meio dos Sistemas BACENJUD e RENAJUD.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85935 Nr: 3561-63.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PADUIM DE OLIVEIRA - ME, IVAN PADUIM 

DE OLIVEIRA, ELAINE LUZIA GAINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 3561-63.2007.811.0015 – Nº Antigo: 2007/203 – Código: 

85935

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: IVAN PADUIM DE OLIVEIRA - ME e IVAN PADUIM DE 

OLIVEIRA e ELAINE LUZIA GAINO

INTIMANDO(A, S): Ivan Paduim de Oliveira, Cpf: 63786087172, Rg: 

000678793 SSP MS, data de nascimento: 26/12/1975, brasileiro(a), natural 

de Naviraí-MS, solteiro(a), comerciante, Endereço: Av. das Sibipirunas, 

3572, Setor Comercial, Sinop-MT; Ivan Paduim de Oliveira - Me, CNPJ: 

05425289000104, Endereço: Av. das Sibipirunas, Nº 3572, Setor 

Comercial, Sinop-MT; Elaine Luzia Gaino, Cpf: 62194020144, Rg: 881.840 

SSP MT, brasileiro(a), solteiro(a), empresária - gerente, Endereço: Rua 

E-01, 20, Centro, Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) Executada(s) acima 

qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 

pagamento da condenação, no valor de R$ 87.181,21, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do 

CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

do débito.

Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO, Ante o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 305, intime-se o exequente para, apresentar planilha com 

o valor atualizado do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, anote-se da 

DRA que se trata de cumprimento de sentença e intimem-se os 

executados para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do 

CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

do débito. Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC). 

Intimem-se.

Eu, Geni Rauber Pires – Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 17 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97553 Nr: 4560-79.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CEZAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU - 

OAB:12390/MT, Silverio Gonçalves Pereira - OAB:OAB/MT4720/B

 a) INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte AUTORA para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado Intimação da Esposa do Executado no 

BAIRRO SETOR COMERCIAL;

b) INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte REQUERIDA para no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da importânciaa ser calculada 

conforme a distância do imóvel a ser AVALIADO referente à diligência 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado DE 

AVALIAÇÃO no Bairro GLEBA ATLÂNTICA,

 , devendo referidas importâncias serem pagas na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 120494 Nr: 12814-07.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ACOSTA ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Intimem-se os advogados das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem quanto a petição de fls. 176.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248463 Nr: 17383-41.2015.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANI PRANTE CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MATOS IDELFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 [...]. DECIDO:Insta consignar que a execução para entrega de coisa certa, 

prevista nos artigos 806 e seguintes do CPC prevê que, citado o 

executado para entregar a coisa, em 15 (quinze dias) e, não sendo 

entregue, será expedido mandado de busca e apreensão da coisa, se 

bem móvel ou a imissão na posse, se bem imóvel.“Art. 806. [...].”In casu, 

pretende a exequente o arresto como medida assecuratória do seu direito, 

de bem imóvel diverso daquele sobre o qual recai o litigio.Todavia, no caso 

dos autos o pedido da exequente não encontra respaldo legal, uma vez 

que deve ser observado o procedimento inerente à Execução para 

Entrega de Coisa Certa e, após a citação, não havendo entrega, deve-se 

efetuar a busca e apreensão do objeto do contrato, no caso, é 

1.140,480Kg (um milhão, cento e quarenta mil e quatrocentos e oitenta 

quilos) de milho a granel, equivalente a 19.008 (dezenove mil e oito) sacas 

de 60Kg cada. Nesse sentido é a jurisprudência:“[...].Assim, considerando 

que a Sra. Oficial de Justiça se equivocou ao arrestar o bem de fls. 64, 

haja vista que não consta tal determinação do mandado, advirto-a para 

que seja mais diligente no cumprimento da ordens judiciais. Ademais, torno 

sem efeito o arresto realizado às fls. 62/63. No tocante ao pedido de 

citação por edital, verifica-se que foi tentada a citação no endereço do 

executado, sem êxito (fls. 26 e 34), bem como consta, na certidão de fls. 

61, a informação de que o executado encontra-se em lugar ignorado 

desde 2015.Assim, CITE-SE, por edital, EDSON DE MATOS ILDEFONSO, 

com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 19.Decorrido 

o prazo sem manifestação do executado, fica desde já nomeado como 

curador especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público desta Comarca, 

que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo 

legal.Intimem-se.Sinop/MT, 30/06/2017.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012508-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENI FRANCISCA DE SOUZA CALDEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE DIAS DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1012508-40.2017.8.11.0015 Valor da causa: $53,697.15 ESPÉCIE: 

[COMPRA E VENDA, PERDAS E DANOS, Promessa de Compra e Venda]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: AGENI 

FRANCISCA DE SOUZA CALDEIRA Endereço: RUA RIO AZUL, 109, 

RESIDENCIAL IPIRANGA, SINOP - MT - CEP: 78557-786 POLO PASSIVO: 

Nome: CLEIDE DIAS DA SILVA Endereço: Lugar incerto e não sabido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A autora celebrou com a ré Sra. Ceide Dias da Silva 

Contrato Promessa de Compra e Venda. Por meio deste negócio jurídico a 

requerida adquiriu um imóvel situado na Rua Rio Arinos,n° 07, Bairro 

Residencial Ipiranga na cidade de Sinop/MT, pelo valor de R$ 

68.000,00(sessenta e oito mil reais), e propriedade da requerente, 

consoante contrato incluso. De acordo com com a “Cláusula primeira" do 

referido contato, que trata das formas de pagamento, fora estabelecido 

que o pagamento seria feito da seguinte forma: o valor de R4 27.100,00 

(vinte e sete mil e cem reais), em dinheiro através de transferência 

bancária; R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) através de um cheque com 

vencimento para 22/10/2016 e R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) através 

do repasse de propriedade de um veículo automotor. Do valor pactuado no 

contrato de Promessa de Compra e Venda, R4 18.000,00 (dezoito mil 

reais) seriam pagos ao Sr. Jorge Lucas de Miranda, em virtude do serviço 

de corretagem praticado pelo mesmo. No entanto, a requerida Cleide Dias 

da Silva, alega ter repassado o valor integral do contrato celebrado, sendo 

R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais)ao corretor, todavia, este 

repassou somente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) à requerente. 

Assim, ainda restam R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para a quitação da 

obrigação assumida pela requerida. Em que pese a insistência da 

requerente, a requerida não efetuou o pagamento. A fim de solucionar a 

questão o subscritor convidou a Srª Cleide Dias da Silva para comparecer 

à Defensoria Pública para realização de sessão de conciliação 

extrajudicial. A tentativa de acordo restou frustrada, pois entendeu a 

requerida que a autora deveria cobrar do corretor, o Sr. Jorge Lucas de 

Miranda, os valores em questão, já que havia repassado integralmente o 

valor devido a este senhor. Diante do exposto requer: a) a citação do 

requerido para, querendo, responda a presente demanda, sob pena de 

revelia e confissão; b) a procedência da presente ação com a 

consequente condenação dos requeridos a pagar a importância devida, 

juntamente com os juros e atualização monetária, hoje o valor de R$ 

38.697,75 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e 

cinco centavos); c) o pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de indenização por danos morais; d) a concessão do 

benefício da justiça gratuita nos termos da Lei nº 1060/50; e) a 

condenação da requerida no pagamento das custas e honorários 

advocatícios que devem ser pagos em favor da Defensoria Pública do 

Estado; f) seja assegurado prazo em dobro e intimação pessoal no 

exercício das funções institucionais, em qualquer processo e grau de 

jurisdição; d) protesta provar o alegado por todos os meios de prova 

admitidos em direito, principalmente pelo depoimento dos requeridos, sob 

pena de confissão e testemunhas a serem indicadas oportunamente. 

Dá-se à causa o valor de R4 53.697,15 (cinquenta e três mil, seiscentos e 

noventa e sete reais e quinze centavos). DECISÃO: CHAMO O FEITO À 

ORDEM para corrigir o equívoco na decisão de ID 10691834, uma vez que 

não foi designada a audiência de conciliação na decisão, sendo assim, a 

citação do requerido deverá se dar da seguinte forma: Cite-se a requerida 

dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se a requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARLI CARLI BORGES, digitei. SINOP, 19 de 

outubro de 2018. LIVIA FURQUIMM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003971-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1003971-55.2017.8.11.0015 Valor da causa: $1,232,437.92 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA, LIMINAR]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: DU PONT DO BRASIL S A 

Endereço: AGF BORGES DE MEDEIROS, CP 1009, RUA BORGES DE 

MEDEIROS 718, CENTRO, SANTA CRUZ DO SUL - RS - CEP: 96810-971 

POLO PASSIVO: Nome: GECI MACIEL COSTA Endereço: Lugar incerto e 

não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA em 

que DU PONT DO BRASIL S/A – DIVISÃO PIONEER SEMENTES, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 61.064.929/0043-28, 

situada na Rodovia BR 471, S/N, KM 49, Distrito Industrial, na cidade de 

Santa Cruz do Sul/RS, endereço eletrônico paulo@avilaeavila.com.br, 

move em face de GECI MACIEL COSTA, brasileira, viúva, produtora rural, 

inscrito no CPF sob o nº 663.825.720-04, residente e domiciliada a Rua 

Carine, 729, quadra 41, lote 3, residencial Florença, cidade de Sinop-MT, 

endereço eletrônico desconhecido, em razão da emissão da Cédula de 

Produto Rural Financeira com penhor agrícola registrada perante o 1º 

Serviço Registral da Comarcar de Colíder-MT sob o nº R-13.178 em favor 

da Exequente, onde a Executada se obrigou a produzir 3.654.600 (três 

milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos) quilos de milho 

em grãos, equivalentes a 60.910 (sessenta mil novecentos e dez) sacas 

de milho com 60 quilos cada saca, e, até a data de 05/09/2016, 

liquidando-a pelo valor total de R$1.035.454,12 (um milhão, e trinta e cinco 

mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos) e como 

garantia ofertou a quantidade supra mencionada, em penhor agrícola em 

1º grau à Exequente, que seriam produzidos na Fazenda Nova Esperança, 

em Itauba-MT, com área de 968 há, comprometendo-se a entregar a 

Exequente o produto do penhor até a data supra mencionada, todavia ate 

a presente data, nada foi entregue ou pago. Sobre o saldo devedor incide 

desde o vencimento até o efetivo pagamento, correção monetária apurada 

pelo INPC, juros equivalentes a 1,0% (um por cento) ao mês, multa penal 

não compensatória de 10% (dez por cento) e, portanto a Exequente é 

credora da Executada no valor atualizado de R$1.232.437,92 (um 

duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e 

dois centavos), fora custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios honorários advocatícios, que também deverão integrar a 

dívida na oportunidade da citação da Executada. Diante da frustração em 

receber o crédito ou produto e levando-se em consideração a obrigação 

assumida na CPR pela Executada, requereu-se o deferimento acautelatório 

de urgência para o arresto com remoção do produto nos termos dos 

artigos 300, 301 e seguintes do CPC e ofereceu, caso entendesse 

necessário o juízo, o próprio produto arrestado em caução, quando então 

passou a requerer o que segue: Requereu em caráter de urgência a 

concessão da tutela acautelatória de arresto com remoção imediata do 

produto da garantia, o arresto de tantos quilos de produto soja e milho ou 

arrobas de algodão quanto necessárias sejam, para o eventual 

complemento da garantia, bem como para garantir o pagamento das 

despesas e custas processuais, multa e honorários advocatícios pelo 

descumprimento, para o cumprimento do arresto, remoção, citação e 

demais atos necessários, que fossem expedidas eventuais cartas 

precatórias itinerantes, que todas as diligência para cumprimento dos atos 

processuais fossem realizadas durante finais de semana ou fora do 

horário do expediente forense, com a ordem de arrombamento e auxílio de 

força policial, se fosse necessário, que os patronos da Exequente e as 

pessoas que se façam necessárias para o cumprimento da ordem, tais 

como oficial de justiça, representantes da empresa de monitoramento, 

motoristas, ajudantes de carregamento, seguranças, etc., 

acompanhassem todas as diligências que fossem necessárias para o 

cumprimento da medida, ficando autorizados a ingressar em todo e 

qualquer armazém, lavoura, depósito e demais da Executada ou de 

terceiros, nos quais o produto possa ser encontrado, a imediata remoção 

de todo o produto arrestado para armazéns indicados pela Exequente, 

ficando esta como fiel depositário do produto, até posterior deliberação 

desse Mm. Juízo; e a circulação de caminhões com o produto sequestrado 

independentemente da emissão pela Executada ou terceiros de notas 

fiscais de simples remessa ou outro documento necessário ao transporte 

da mercadoria, podendo o transportador exibir cópia da decisão desse 

MM. Juízo de autoridades de fiscalização competentes. Além disso, 

requereu a citação da Executada, mediante a expedição de mandado a ser 

cumprido por oficial de justiça, para que pague, no prazo de 03(três) dias, 

o valor de R$1.232.437,92 (um duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e 

trinta e sete reais e noventa e dois centavos), devidamente atualizada pelo 

INPC, acrescida dos juros de 1,0% ao mês e a multa penal de 10% (dez 

por cento) firmada na CPRF, ambas sobre o saldo devedor, bem como das 

custas judicias despendidas neste feito e dos honorários advocatícios de 

no mínimo 10% sobre o valor devido, o que se requereu que fosse fixado 

na decisão que ordenasse o arresto e citação, nos termos do artigo 827 

do CPC. E sendo indeferido, ou deferido e infrutífero o arresto, e ainda 

caso não haja pagamento integral por parte da Executada, que o Sr. Oficial 

de Justiça, efetivasse a penhora e remoção dos bens passíveis de 

penhora, o qual, após, deverá efetivar sua avaliação, lavrando-se os 

respectivos autos, intimando a Executada de tais atos, para que, se 

quiserem, tomar as medidas judiciais cabíveis, tudo nos termos do 829 e 

seus parágrafos do CPC. Requereu, no caso de penhora positiva, que 

fosse nomeada como depositária a Exequente, com fulcro nos parágrafos 

primeiro e segundo do artigo 840 do CPC, vez que, a Exequente declara 

que não aceita que a Executada fique como depositária dos bens 

penhorados. Requereu o arbitramento dos honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da causa, conforme determina o artigo 827 do Novo 

Código de Processo Civil. Requereu, igualmente, para a citação e 

eventuais intimações o permissivo dos artigos 212 parágrafo primeiro e 

segundo, bem como, se necessário for, sejam praticados os atos 

determinados nos artigos 252, 253, 254 e 255 do Código Civil e artigo830 

do Código de Processo Civil. E por fim, requereu que as intimações e 

notificações sejam publicadas em nome de James Leonardo Parente de 

Ávila, inscrito na OAB/MT Nº 5367 - james@avilaeavila.com.br e Paulo 

Rogério de Oliveira, inscri to na OAB/MT Nº 7074 - 

paulo@avilaeavila.com.br, sob pena de nulidade do ato. Pelo que deu-se o 

valor da causa de R$1.232.437,92 (um duzentos e trinta e dois mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). DECISÃO: 

Cuida-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial com pedido de tutela 

cautelar de arresto, alegando a requerente que é credora da requerida, 

ante a emissão da Cédula de Produto Rural Financeira, garantida por 

penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros de 

3.654,600Kg (três milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil quilos e 
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seiscentas gramas) de milho em grãos, que correspondem a 60.910 

(sessenta mil novecentos e dez) sacas de 60 quilos cada, referente a 

safra 2016/2017. Afirma que a obrigação deveria ter sido liquidada até a 

data de 05/09/2016, mediante pagamento do valor de R$1.035.454,12 (um 

milhão, trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e doze 

centavos). Aduz que a divida está vencida e a requerida se recusa a 

cumprir a obrigação e, finalizada a colheita, o requerente não tem 

conhecimento de onde está armazenado o milho, o que pode lhe acarretar 

prejuízos em razão de ser produto de fácil comercialização. Diante disso, 

entendendo que os requeridos pretendem desviar a produção e não 

cumprir o avençado, invocando os requisitos para a concessão liminar, 

pugna pela tutela cautelar de arresto do produto. Com a inicial juntou 

documentos. DECIDO: O Código de Processo Civil prevê o cabimento da 

tutela provisória, fundamentada na urgência ou na evidência, 

estabelecendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294 do 

CPC). O art. 300 do CPC (Lei nº 13.105/2015), estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 301, por sua 

vez, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 

protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito.Já o artigo 305 do mesmo diploma legal, 

discorrendo acerca do procedimento da tutela cautelar, dispõe que: “A 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.”. No caso dos autos, é possível verificar que a 

requerida firmou cédula de produto rural em favor da requerente, cujo 

vencimento se deu em 05/09/2016, pelo valor de R$1.035.454,12 (um 

milhão, trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e doze 

centavos). Fundamentando o pedido de tutela de urgência de natureza 

cautelar, a requerente indica como probabilidade do seu direito, a cédula 

de produto rural financeira (ID 5802447) e o penhor rural registrado 

perante o 1º Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT, sob registro 

R-13.178, (ID 5802450) e, para demonstrar o perigo de dano, alega que o 

produto foi desviado pela requerida, uma vez que lavoura foi colhida em 

sua totalidade e o produto não foi entregue, se recusando a informar onde 

o milho está depositado, demonstrado eventual intenção de desvio de 

produção. Entretanto, embora a inadimplência contratual dos requeridos 

esteja demonstrada, haja vista que o vencimento da obrigação se deu em 

05/09/2016não verifico a presença do risco de dano. No ponto, é de 

ressaltar que somente sob o fundamento da inadimplência não há como 

conceder o pedido cautelar de arresto, uma vez que não restou 

demonstrada a insolvência dos requeridos, somente havendo alegação de 

que não se sabe o local de deposito dos grãos. Ademais, insta salientar 

que a consequência lógica do processo de execução é a expropriação 

patrimonial do executado, isto porque, em caso de não ser encontrado o 

executado, serão arrestados bens tantos quantos bastem para garantia 

da execução ou, sendo localizado não pagar a divida, serão penhorados 

bens para garantia da obrigação. A mais recente doutrina assim define o 

arresto:“O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que 

será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, 

previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes 

requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar 

devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo 

CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a 

localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é 

realizado ‘ex officio’ pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar 

depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga 

ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, 

ainda que não seja esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume único, Ed. Juspodivm, 8ª edição - 2016, p. 1.151). Deste modo, 

tratando-se de ação de execução de titulo extrajudicial, o executado será 

citado para pagar o débito ou, as providências de arresto ou penhora 

serão efetivadas pelo Oficial de Justiça de posse do Mandado, como 

prescreve o artigo 827 e seguintes, do CPC. Posto isso, INDEFIRO a tutela 

de urgência de natureza cautelar. Citem-se os executados para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução (art. 

829, art. 831, ambos do CPC/2015).Fixo honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal 

verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no 

prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, §1º, do 

CPC/2015).Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça 

proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Novo Código de 

Processo Civil.Se o Oficial de Justiça não encontrar os executados, 

arrestar-lhes-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC/2015. Cientifiquem-se os 

executados de que poderão, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a à execução por meio de 

embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC/2015). Poderão os devedores, 

ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). 

Intimem-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARLI CARLI BORGES, digitei. SINOP, 19 de outubro de 2018. 

LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002400-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1002400-83.2016.8.11.0015 Valor da causa: $8,914.87 ESPÉCIE: 

[BENEFÍCIO DE ORDEM]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. 

Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 2181, - DE 2335 A 2921 - 

LADO ÍMPAR, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-454 

POLO PASSIVO: Nome: LUIS CARLOS DA SILVA Endereço: LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO DO EXECUTADO acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 8.914,87 Honorários Fixados: R$ 891,48 Custas 

Processuais: R$ 80,00 Total para Pagamento: R$ 9.886,35 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em 

desfavor do citando. DECISÃO: "Determino que a secretaria vusque o 

endereço do executado por meio dos sistema de convenios do TJMT e 

SIEL. Caso infrutífero, cite-se por edital Intime-se." ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado 

o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias 

para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

publicado na forma da Lei. Eu, LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE 

SOUZA, digitei. SINOP, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009430-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO (ADVOGADO(A))

K. A. F. S. (AUTOR(A))

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (ADVOGADO(A))

K. E. F. D. S. (AUTOR(A))

ANDRESSA CRISTINA PAULUK DA SILVA (AUTOR(A))

DEBORA LEONILDA FONSECA RIFFEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BATISTA GIANEZINI (RÉU)

FABIO ESPERIDIAO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009430-04.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DEBORA 

LEONILDA FONSECA RIFFEL, ANDRESSA CRISTINA PAULUK DA SILVA, 

KIDSON EDUARDO FONSECA DA SILVA, KALITA APARECIDA FONSECA 

SILVA RÉU: EVANDRO BATISTA GIANEZINI, FABIO ESPERIDIAO DA SILVA 

Vistos etc. Ação indenizatória por danos materiais e morais, c/c pedido de 

alimentos provisionais, com tutela de urgência em caráter antecedente, 

aviada por Debora Leonida Fonseca Riffel, Andressa Cristina Pauluk da 

Silva, Kálita Aparecida Fonseca da Silva, Kidson Eduardo Fonseca da 

Silva e João Vitor Fonseca da Silva em face de Evandro Batista Gianezini 

e Fabio Esperidião da Silva, estes três últimos menores impúberes, 

representados por sua irmã, a também demandante Débora Fonseca 

Riffel, todos qualificados. Relatado que no dia 08 de fevereiro de 2018, por 

volta das 19:35 horas, José da Guia Conceição da Silva, Raquel Alves da 

Fonseca e Maria Clara Fonseca da Silva, pais/padrastos e irmã dos 

requerentes, que trafegavam em uma motocicleta, em sua faixa de 

rolagem, quando foram atingidos frontalmente pelo veículo Ford F-350, 

placas QHF 5157, de propriedade de Evandro Batista Gianezini e 

conduzido pelo segundo requerido Fabio Esperidião da Silva, ao realizar 

uma ultrapassagem pela pista contrária de sua direção, os quais tiveram 

morte instantânea. Alegado que após o funesto acidente nenhum dos 

requeridos se propôs em auxiliá-los na cobertura das despesas 

decorrentes do ilícito, recusando-se a tomar conhecimento da difícil 

situação financeira em que os requerentes, órfãos, ficaram, visto que 

estes eram amparados por seus pais, que tiveram a vida ceifada. Pugnada 

tutela de urgência em caráter antecedente para que a parte requerida 

pague alimentos provisórios mensais, na quantia correspondente a 02 

salários-mínimos para cada um dos três requerentes menores. É o 

relatório. Decido o pedido de tutela de urgência. A antecipação dos efeitos 

da tutela de mérito é cabível desde que, haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência. 

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando 

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No caso sub 

examine pleiteia a parte autora que a parte requerida seja obrigada a 

pagar pensão alimentícia equivalente a dois salários-mínimos para cada um 

dos peticionantes menores impúberes. Depreende-se do processo que os 

pais da parte requerente trafegavam na Rodovia MT 220, a bordo de uma 

motocicleta, quando foram colhidos frontalmente pelo veículo Ford-350, 

placas QHF 5157, conduzido pelo requerido Fabio Esperidião da Silva, os 

quais vieram a falecer. É a tese. Com efeito, o boletim de acidente (Id. 

15523857), certidões de óbitos (Ids. 15524548, 15524556 e 15524559), 

laudos periciais criminais (Id. 15524569), laudos de exames de corpo de 

delito (Ids. 15525220, 15525222 e 15525227), além das imagens neles 
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agregadas dão conta da ocorrência do evento danoso, atestando possível 

responsabilidade da parte requerida pelo fatídico acidente: “...conclui-se 

que a causa determinante para a ocorrência da colisão entre os veículos, 

o fato do veículo F350 estar trafegando na faixa de rolamento contrária ao 

sentido de sua trajetória” (Id. 15524569 – p. 14). Se será ou não 

confirmada essa conclusão extraída do laudo assinado pelo perito criminal 

Edson Gomes dos Santos, acima transcrita, é tema de mérito. Vale por ora 

como elemento informativo consistente para os colimados fins de aferir os 

requisitos da tutela de urgência, sobretudo, nesta parte, a probabilidade do 

direito aduzido, na medida em que sinaliza o motivo fulcral do sinistro, 

recaindo em direção à conduta dos requeridos. Nesse sentido, a prova 

material acostada aos autos realmente sustenta a probabilidade do direito 

alegado, eis que é dever da parte que pretende ingressar em via diversa 

daquela que trafega, no caso, a ultrapassagem realizada pelo demandado 

condutor, a observar o fluxo de veículos em sentido contrário, de modo a 

realizar tal manobra com segurança. O que pode não ter ocorrido, de 

acordo com aludidas provas documentais. Nesse sentido, dispõe o art. 34 

do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: “Art. 34. O condutor que queira 

executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem 

perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão 

cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. 

No que tange aos fatos, inexistem dúvidas de que o acidente fatal 

ocorreu. Há documentos suficientes que o evidencia. Noutro vértice, os 

requerentes Kálita Aparecida Fonseca, Kidson Eduardo Fonseca da Silva 

e João Vitor Fonseca da Silva são menores impúberes. Não possuem 

meios de subsistência. Tudo indica que realmente eram sustentados pelo 

pai, que trabalhava numa indústria e comércio de alimentos há quase 13 

anos e tinha uma renda mensal de R$ 1.496,48, segundo a inicial. A mãe, 

de acordo com a mesma fonte, era autônoma e fazia diárias em 

residências. Afirmado ainda na inicial que os três infantes passaram a ser 

a duras penas sustentados pela irmã mais velha. Informações que soam 

bastante plausíveis. E a família destruída, conforme alegado, tinha na 

renda paterna sua principal fonte de provimento, cessada pela triste 

história relatada. Como visto, aparentemente os menores autores passam 

por dificuldades e não têm meios de vida próprios, amparados malemá pela 

irmã mais velha, segundo a tese, sendo que de fato os parentes devem 

ajudar-se mutuamente (CC, art. 1.694). Porém, se alguém mais se revelar 

responsável, ainda que numa análise não exauriente, como neste caso, 

necessitados de alimentos, deve ser chamado a supri-los minimamente. 

Nesse sentido, o provimento alimentar aos menores órfãos se revela 

condizente, ante a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, pois a sobrevivência urge, neste caso. 

Todavia, sem prova alguma de renda materna da falecida mãe, possível 

diarista, mas informada razoavelmente a renda paterna, que seria a 

principal fonte provedora, em torno de R$ 1.500,00 mensais, cobiçar 02 

salários-mínimos por cabeça, significando exigência de 06 

salários-mínimos mensais dos requeridos, soa desproporcional e sem 

lastro lógico material, sob risco de provocar locupletamento ilícito. Numa 

análise aritmética lógica, o pai/padrasto teria 6 pessoas para prover as 

necessidades básicas com a renda bem menor do que se busca nesse 

intento. Se pegar o salário que auferia e dividir pela quantidade de 

pessoas dependentes, o que seria um parâmetro já razoável, então 

dividindo-se R$ 1.500,00 por 6, em média, resultaria em R$ 250,00 para 

cada um. Considerando que os requerentes menores são apenas 03, 

resultaria em R$ 750,00. Mesmo sem demonstração, acaso a mãe 

realmente fazia diárias em residências, é razoável admitir um incremento, 

ainda que parco, na renda familiar, elevando-a, mas sem muito destaque 

no global. Nessa conjuntura, o pleito liminar de 06 salários-mínimos é 

exagerado. Deve manter coerência e ponderabilidade, de maneira 

compatível com a possível e evidenciada renda da família. Então, a fixação 

de um salário-mínimo está dentro de uma proporcionalidade bem 

ponderável, compatível com a renda possível do casal falecido. Pelo 

menos nesse momento de cognição sumária, perfunctória por natureza, 

presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Deve ser realçado 

ainda que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na 

hipótese, está satisfatoriamente caracterizado, pois os requerentes eram 

dependentes do de cujus, menores de idade (certidão de nascimento de 

Ids. 15523161, 15523190 e 15523451), cuja dependência econômica é 

presumida e necessitam com urgência do amparo. Em casos dessa 

natureza a jurisprudência é pacífica no sentido de que seja possível o 

deferimento da tutela de urgência para determinar o pagamento de 

alimentos provisionais mensais, em decorrência da morte de parente, filho, 

genitor, cônjuge ou companheiro, o que é o caso (arestos negritados em 

parte): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação de 

indenização por acidente de trânsito c/c pedido de tutela antecipada. 

Pedido de tutela de urgência, a fim de determinar à parte requerida o 

pagamento de alimentos provisionais. Pedido deferido. Dinâmica dos 

acidentes de trânsito a concluir, em sede de cognição sumária, pela 

presença dos requisitos do artigo 300, do ncpc, quais sejam, a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo a ensejar a concessão antecipada de alimentos provisionais. 

Requisitos do artigo 300 do CPC/2015 preenchidos. Redução do valor do 

pensionamento. Dispensa do agravante de seu trabalho. Possibilidade de 

redução do valor de alimentos a meio salário mínimo provisoriamente. 

Estando presente os requisitos do art. 300 do novo agravo de instrumento 

nº 1.730.903-0 fls. 2. Estado do Paraná poder judiciário tribunal de justiça 

código de processo civil, impõe- se a manutenção da decisão que arbitrou 

alimentos, máxime quando no presente caso há probabilidade de direito 

decorrente, quando em cognição sumária, se extrai da dinâmica do 

acidente automobilístico indícios da culpa do agravante. Havendo 

modificação da situação empregatícia do agravante, há possibilidade de 

reduzir-se o valor do pensionamento provisoriamente diante da 

necessidade de observância ao binômio necessidade-possibilidade, 

evidenciando-se que a quantia de meio salário mínimo se apresenta 

provisoriamente adequada. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-PR; Ag 

Instr 1730903-0; Corbélia; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Coimbra de Moura; 

Julg. 22/02/2018; DJPR 28/02/2018; pág. 133); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de reparação por danos materiais e morais. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELA EMPRESA 

AGRAVADA: REJEIÇÃO. MÉRITO: ALIMENTOS PROVISÓRIOS requeridos 

pelo filho menor e pela sua genitora. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

Probabilidade do direito e perigo de dano. Requisitos verificados apenas 

em relação ao requerente menor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS EM FAVOR DO FILHO MENOR, A 

SEREM PRESTADOS PELA EMPRESA SANEPAV, no valor de um 

salário-mínimo”. (TJ-RR; AI 0000.15.002756-3; Relª Desª Elaine Cristina 

Bianchi; DJERR 25/08/2017; pág. 18); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. ALIMENTOS PROVISIONAIS. 

PROVA INEQUÍVOCA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AFIRMAÇÃO DO 

PRÓPRIO OFENSOR NA FORMALIZAÇÃO. DANO IRREPARÁVEL 

EXISTENTE. REVERSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA NA QUESTÃO. CULPA 

CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 

Concede-se tutela de urgência (art. 300 do cpc), para fins de fixar 

alimentos provisório em face da prova existente nos autos que demonstra 

a existência de culpa do agravante, por informações da própria requerida 

recorrente, via de seu empregado, quando do acidente. Não restando 

comprovada a culpa concorrente da vítima e sendo tal matéria de mérito, 

dependendo de instrução processual, a decisão de primeiro grau deve ser 

mantida”. (TJ-MT; AI 141966/2016; Capital; Rel. Des. Sebastião de Moraes 

Filho; Julg. 08/03/2017; DJMT 29/03/2017; pág. 47). Desse modo, a 

pretensão deduzida se ajusta ao regramento do art. 300 do CPC, de modo 

a conferir-lhe o direito da tutela de urgência em caráter antecedente. Mas 

não nos valores pretendidos, pelo menos nesta senda provisória, senão 

nos parâmetros retro expendidos. Isto posto, defiro parcialmente o pedido 

de tutela de urgência em caráter antecdente para determinar que os 

requeridos efetuem o pagamento mensal de 01 salário-mínimo para os três 

menores impúberes, correspondente hodierno a R$ 954,00, a título de 

alimentos provisionais. Os pagamentos deverão ser feitos mediante 

depósito, até o dia 10 de cada mês, em conta bancária a ser indicada pela 

parte requerente, no prazo de 05 dias. DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 27 de novembro de 2018, às 13:30 horas, a ser conduzida por 

este subscritor. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 
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da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça 

à parte autora, devendo ser anotado para os fins devidos. Dê ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009250-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES (ADVOGADO(A))

TAMYLI MARTINS VERZUTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SALERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009250-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TAMYLI 

MARTINS VERZUTTI REQUERIDO: VALDIR SALERI Vistos etc. Ação 

indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de 

trânsito, c/c alimentos em tutela de evidência, aviada por Tamyli Martins 

Verzutti em face de Valdir Saleri, ambos qualificados. Relatado ser filha de 

Adriana Martins da Silva, a qual teve sua vida ceifada pela parte requerida 

em razão de um trágico acidente de trânsito, ocorrido em 28/07/2018, por 

volta das 19:00 horas. Alegado que após o funesto acidente o requerido 

não se propôs em auxiliá-la na cobertura das despesas decorrentes do 

ilícito, recusando-se a tomar conhecimento da difícil situação financeira em 

que ficou, visto que era amparada por sua mãe falecida. Pugnada tutela de 

evidência para que seja bloqueado, mediante penhora on line, o valor 

aproximado de R$ 400.000,00, a fim de garantir uma futura sentença e, 

alternativamente, acaso não encontrado a quantia disponível, sejam 

bloqueados veículos em nome da parte requerida pelo sistema Renajud. É 

o relato do necessário. Decido o pedido de tutela de evidência. Reza o art. 

294 do Novo Código de Processo Civil, que: “Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental”. Segundo o escólio de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade (In Comentários ao Código de Processo 

Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1ª 

ed., 2015, p. 842, a tutela de evidência: “(...) esta vinculada ao que se 

chama de “direito evidente”, isto é, pretensões em juízo nas quais o direito 

se mostra claro, como no direito líquido e certo que autoriza a propositura 

de MS ou o direito do exequente, representado pelo título executivo (Fux. 

Evidência, p. 35)”. Quanto à tutela de evidência pretendida pela parte 

autora fundamentada no art. 311, inciso II, do CPC, é incabível no caso em 

tela. In verbis: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem 

ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (...)”. Nesta 

senda, para o deferimento da tutela de evidência pretendida é necessário 

que os fatos narrados na inicial possam ser comprovados 

documentalmente, cumulativamente com tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante. No que tange aos fatos, 

inexistem dúvidas de que o acidente fatal ocorreu. Há documentos 

suficientes que o evidenciam. Contudo, sem a clareza necessária a 

respeito da culpabilidade. Pelo menos por enquanto. O próprio laudo 

pericial elaborado não destacou com firmeza essa relevante nuance, 

essencial para caracterizar a responsabilidade dos contendores. Bem 

provável que poderiam ser averiguados os requisitos do art. 300 do CPC, 

a chamada tutela de urgência, na medida em que, embora possa ser 

discutida a culpabilidade, há boa margem de que o requerido pudesse 

estar em lamentável estado etílico, conforme auto de constatação de 

embriaguez e as próprias palavras dele à autoridade policial. De outro 

lado, não se descura, conquanto haja que ser melhor evidenciada, a 

possível dependência da autora ao provimento materno. Mas são 

questões que refogem do pedido, centrado na incomprovada tutela de 

evidencia. Ao contrário do sustentado, não demonstrado suficientemente 

a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante. O inciso II do art. 311 do CPC exige a cumulação dos dois 

requisitos: alegações de fato comprovadas de plano, documentalmente; e 

houver tese sedimentada em julgamentos de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante. Não há evidências deste último requisito, a inviabilizar a 

tutela pretendida. Nesse passo, segue aresto ora compilado com destaque 

em negrito: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE 

EVIDÊNCIA. REQUISITOS. Na sistemática do CPC/15 as tutelas de urgência 

cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o 

regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em 

urgência ou tão somente na evidência. A tutela provisória de evidência é 

antecipação de direito material em que o juízo de evidência do direito 

dispensa o requisito de urgência para concessão do provimento; e pode 

ser concedida liminarmente ou quando estabelecido o contraditório. A 

concessão de plano só é possível quando os fatos dependerem 

exclusivamente de prova documental ou se tratar de tese enunciada em 

súmula vinculante ou recurso repetitivo; ou se tratar de pedido 

reipersecutório fundado em prova documental de contrato de depósito. - 

Circunstância dos autos em que ausentes os requisitos à concessão da 

tutela provisória; e não merece provimento o agravo interno que ataca 

decisão adequada ao caso concreto. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo 

Nº 70070515424, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/10/2016). Como insta, falta a 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 

Isto posto, hei por bem INDEFERIR a tutela de evidência pretendida, eis que 

não preenchidos os requisitos para sua concessão. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, conforme não a pretende 

a parte autora, mas que é regra no direito processual em vigor, não 

encaminha certeira dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência 

deve ser mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a 

probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a 

razoabilidade, assim como a dialeticidade. Assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 14:00 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cite-se a parte requerida com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça 

à parte autora, devendo ser anotado para os fins devidos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005350-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CASTILHOLE SOARES DA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR LUIZ MARTINS (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) DEFENSORIA PÚBLICA para 
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m a n i f e s t a r - s e  q u a n t o  a o  t e o r  d o  I D  1 6 0 4 7 0 3 7  ( 

correspondência/citação/audiência devolvida " mudou-se" .Prazo: 05( 

cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005669-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA APARECIDA DE AMORIM OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar o endereço a ser efetuada a citação, 

bem como efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de citação, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003905-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ALVES DA ROCHA - ME (EXECUTADO)

VERA LUCIA ALVES DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar um endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, e , devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 97107 Nr: 4136-37.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL ABDALLA SAAB JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON POLITTA, BERNARDETE COLOGNESE 

POLITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-A/MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 156. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242841 Nr: 13842-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MENDE NUNES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO DONIZETI DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 185.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 63. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251340 Nr: 18985-67.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON DE FREITAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte autora a 

manifestarem-se quanto a certidão de fls. 54. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249004 Nr: 17695-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da autora para 

manifestar-se quanto a correspondência devolvida às fls. 58 verso. 

Prazo: Quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 246024 Nr: 15875-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Em observância aos artigos 5º, LXXVIII da CRFB, 139, II, do CPC, defiro o 

pedido formulado pela autora em 12.12.2016 (f. 37), e determino consulta 

do endereço atualizado da ré junto aos bancos de dados a disposição do 

juízo. Obtendo-se novos possíveis endereços, determino a sua citação 

pessoal.

Frustrada a tentativa de citação pessoal, cite-se por edital com prazo de 

20 (vinte) dias.

Caso a ré, devidamente citada por edital, não apresente resposta, desde 

já, com fundamento no artigo 72, II, do CPC, nomeio-lhe curador especial 

um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, que deverá ser 

intimado para o seu mister, observando-se o disposto no artigo 5º da LCE 

nº 146/2003.

Com a resposta, diga a autora, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123345 Nr: 2539-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO PEREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA 

- OAB:MT/9695

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 169. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158189 Nr: 5358-35.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGONESE & CIA LTDA, VANDERLEI 

ANGONESE, ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO, LUCAS GUSTAVO 

BRAGA PRESOTTO, RUTE NUNES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9546-A-MT, FERNANDO MENDES NEITZKE - OAB:8234, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-A/MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW - 

OAB:8196-MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:MT - 8196 / 

O, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a)da parte 

exequente para manifestar quanto a Exceção de Pré-Executividade de fls. 

152/168. Prazo: Quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158341 Nr: 5525-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 93/95.

2. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Consigno que nesta data procedi a baixa da restrição junto ao Sistemas 

Renajud e Bacenjud.

 4. Eventuais custas remanescentes, pela parte executada. Honorários 

advocatícios, nos termos do acordo.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252575 Nr: 19641-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE ANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PANULO GONÇALVES, LUIZ CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte exequente comunicou o cumprimento integral 

do acordo (fl. 144), sendo que a execução já foi declarada extinta por 

força da sentença proferida à fl. 125/125v, defiro o pedido de fl. 144 e, 

por conseguinte, procedo à baixa das restrições junto aos Sistemas 

Bacenjud e Renajud.

2. Certificado o trânsito da sentença proferida nos autos, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102790 Nr: 9795-27.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, 

BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT, ANTONIO GIBRAN FARIAS - OAB:48.417 PR, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA D' AVILA OLIVEIRA 

- OAB:PR/28.200, ALBADILO SILVA CARVALHO - OAB:24051/A, 

DANIELA SEEFELD WERNER - OAB:7839-B/MT, LUCIANA WERNER 

BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS ADRIANO BOACALAN - 

OAB:9.566 - MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 2.2. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.3. Eventuais custas 

remanescentes, pela parte executada. Sem honorários advocatícios, uma 

vez que já inclusos no cálculo.4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, 

com a vinculação dos valores, expeça alvará(s) para liberação na forma 

requerida à fl. 594.5. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263469 Nr: 5681-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 

monitória para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, § 8º, 

do CPC/2015), condenando a parte ré ao pagamento da importância 

representada pelo Cheque n. 000527, emitido em 23.08.2015. 7. Por outro 

lado, declaro a ilegitimidade ativa da parte autora para cobrança dos 

cheques sob n. cheques n. 000541 e n. 000526 e, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, tão somente com relação aos citados 

cheques.8. Considerando que a parte autora decaiu de parte considerável 

do pedido, com fulcro no artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil, 

condeno a parte autora ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das 

custas e despesas processuais e a parte ré ao pagamento de 40% 

(quarenta por cento) e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser 

suportado pelas partes na mesma proporção supramencionada. No 

entanto, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade, a 

cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.9. Certificado o trânsito em julgado, intime-se a 

parte credora a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.10. P.R.I.C. Decorrido o prazo sem manifestação, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189852 Nr: 11291-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA., CLAUDINÊ BOBATO AMORIM, SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Liuti Junior - 

OAB:10636/MS, ROBERTO TARASHIGUE OSHIRO JÚNIOR - OAB:9251

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) da parte autora para 

manifestar-se quanto a correspondência devolvida às fls. 217 verso. 

Prazo: Quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190935 Nr: 12540-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENICE DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 Vistos etc.1. Considerando que a parte executada efetuou o depósito 

judicial dos valores que entende devido (fls. 451 e 480-verso), defiro 

parcialmente os pedidos de fls. 483/484 e, por conseguinte, decorrido o 

prazo recursal, determino a expedição de alvará em favor do patrono da 

parte exequente para levantamento da quantia incontroversa depositada 

nos autos, na conta indicada à fl. 484.2. Considerando as razões 

expostas pela parte exequente, bem como as divergências existentes 

entre o cálculo apresentado às fls. 463/463 e o acórdão de fls. 389/392, 

acolho parcialmente a impugnação ao cálculo apresentada pela parte 

exequente às fls. 468/473.2.1. Assim, cumprida a determinação do item 

“1”, determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para elaboração 

de novo cálculo, observados os seguintes termos:(...).3. Com o retorno 

dos autos, determino a intimação das partes, com prazo comum de 5 

(cinco) dias, para que, querendo, se manifestem acerca do cálculo 

apresentando e/ou formulem os requerimentos que entenderem cabíveis, 

sob pena de preclusão.4. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos.5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206361 Nr: 8049-17.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. LOPES TACAIAMA - EIRELI - EPP, 

Joselaine Cristina Lopes Tacaiama, Aparecido Antonio Kooji Tacaiama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI LAGUNA MARTINS 

FREITAS RUIZ - OAB:49.640 OAB/PR, ELEN FÁBIA RAK MAMUS - 

OAB:34842OAB/PR, ISADORA DE AGÉLICA MARÇOLA - 

OAB:32.917OAB/PR, LUCIANA CASTALDO COLÓSIO - OAB:23.608 

OAB/PR

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) da parte autora a 

manifestar-se que quanto a certidão de fls. 127. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266826 Nr: 7593-96.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR VIEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU COAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo determinado às fls. 16, sem que fosse 

apresentado comprovante de pagamento pela parte executada (citada às 

fls. 29). Certifico ainda, que autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC 

e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162133 Nr: 9845-48.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LUIZ MONEGAT, CRISTIANO 

JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 137. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 100763 Nr: 7771-26.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI, SIDNEI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto ao segundo parágrafo do ofício de fls. 183. Prazo: 

Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202594 Nr: 5000-65.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURYDES CENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVIGNA ALIMENTOS S.A., JOSE LUIZ 

VINHA, CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA., VÂNIA 

GONÇALVES VINHA, MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA, ALINE FARIAS 

FRANZOLINI DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292, 

RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 127. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156153 Nr: 3317-95.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEI PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) da parte autorapara 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 108. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245651 Nr: 15628-79.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francelino do Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 133/165. Prazo: 

Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122013 Nr: 1173-85.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE, 

PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO, JOÃO MARCOS ROSA BUSTAMANTE, 

MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE, ANA CRISTINA OSORIO 

BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 223. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165682 Nr: 519-30.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SYDINEY CARLETTO, ALEXANDRE 

LIBANO ASSIS, CARLOS ROBERTO HONORATO, CARLA BRANDÃO 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, Lucas Valdir Carraro - OAB:OAB/MT Nº 23958

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) da parte autora a 

manifestar-se quanto a Exceção de Pré-Executividade de fls. 203/217

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009707-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

SIMONE BESOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONZAGA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009707-20.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: JOSE GONZAGA VIEIRA 

Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento das 

custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada 

no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, 

art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009648-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

SIMONE BESOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

SIRLEI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009648-32.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: APARECIDA DA SILVA, SIRLEI 

DA SILVA VISTOS, ETC... Citem-se as executadas para que no prazo de 

três dias efetuem o pagamento da dívida, sob pena de penhora e 

avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requererem o pagamento do 

débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. 

Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se as executadas, e seus 

cônjuges, se casadas forem, para conhecimento. Recaindo a penhora em 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II 

do CPC, se não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão 

em poder da exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando 

anuir a exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em 

poder das executadas, e também porque o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontradas as executadas, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo 

com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a exequente o que 

determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009631-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DOS SANTOS HISTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009631-93.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: CLARICE DOS SANTOS HISTER VISTOS, 

ETC... Cite-se a executada para que no prazo de três dias efetue o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intime-se a executada, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder da executada, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado a executada, procedo ao Sr. Oficial de 

Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004706-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS (ADVOGADO(A))
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AMANDA TAVARES DA SILVA OST (ADVOGADO(A))

RICARDO SAKAMOTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA GUIMARAES YAEDU (EXECUTADO)

LINCOLN SHIGUEYOSHI YAEDU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004706-54.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RICARDO 

SAKAMOTO EXECUTADO: LINCOLN SHIGUEYOSHI YAEDU, DANIELA 

GUIMARAES YAEDU Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que o 

Executado opôs embargos nos próprios autos da ação de execução de 

título extrajudicial, ID. 14594175, contudo, por petição de ID. 14608097, 

requereu a exclusão da referida petição, tendo em vista ter protocolado 

erroneamente. Deste modo, determino que a Sr.ª Gestora proceda o 

cancelamento/exclusão dos ID. 14594175, ID. 14594573, ID.14594564, ID. 

14594551, ID. 14594546, ID. 14594537, ID. 14594532, ID. 14594509, ID. 

14594498, ID. 14594491, ID. 14594463, ID. 14594451, ID. 14594436, ID. 

14594429, ID. 14594420, ID. 14594411. Após, intime-se o exequente para 

que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção, e não havendo 

manifestação intime-se pessoalmente o exequente, consignando as 

mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002933-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002933-08.2017.8.11.0015. DEPRECANTE: T.R.R. - B. 

G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA 

DEPRECADO: MARTA PROENCA Vistos, etc... Por petição de ID. 12637662 

a Exequente requereu a remessa da presente carta precatória para a 

Comarca de Passo Fundo – RS. Deste modo, nos termos do art. 262 do 

CPC, determino a remessa da presente missiva para a Comarca de Passo 

Fundo – RS, com as baixas necessárias. Oficie-se ao juízo Deprecante. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001217-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALAN BUENO (AUTOR(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor, que o Ofício n. 905/2018 da Politec, informa 

que o exame de lesão corporal da autora, foi agendado para o dia 18 de 

dezembro de 2018, às 15h, na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC 

-Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor 

Industrial Norte, devendo o autor no local, dia e hora, obrigatoriamente 

levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência 

da época do acidente; Relatório do médico assistente da época do 

acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com dia, hora e 

tempo de atendimento (prontuário médico); Os exames da época do 

acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer atual (até 

três meses), detalhado, do médico assistente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001217-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALAN BUENO (AUTOR(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerido, que o Ofício n. 905/2018 da Politec, 

informa que o exame de lesão corporal da autora, foi agendado para o dia 

18 de dezembro de 2018, às 15h, na Gerencia de Medicina Legal - 

POLITEC -Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 

1.201, Setor Industrial Norte, devendo o autor no local, dia e hora, 

obrigatoriamente levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim 

de Ocorrência da época do acidente; Relatório do médico assistente da 

época do acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com 

dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); Os exames da 

época do acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer 

atual (até três meses), detalhado, do médico assistente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001030-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GARCIA MOREIRA (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor, que o Ofício n. 899/2018 da Politec, informa 

que o exame de lesão corporal da autora, foi agendado para o dia 30 de 

novembro de 2018, às 15 horas, na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC 

-Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor 

Industrial Norte, devendo a autora no local, dia e hora, obrigatoriamente 

levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência 

da época do acidente; Relatório do médico assistente da época do 

acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com dia, hora e 

tempo de atendimento (prontuário médico); Os exames da época do 

acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer atual (até 

três meses), detalhado, do médico assistente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001030-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GARCIA MOREIRA (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do requerido, que o Ofício n. 899/2018 da Politec, 

informa que o exame de lesão corporal da autora, foi agendado para o dia 

30 de novembro de 2018, às 15 horas, na Gerencia de Medicina Legal - 

POLITEC -Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 

1.201, Setor Industrial Norte, devendo a autora no local, dia e hora, 

obrigatoriamente levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim 

de Ocorrência da época do acidente; Relatório do médico assistente da 

época do acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com 

dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); Os exames da 

época do acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer 

atual (até três meses), detalhado, do médico assistente.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000038-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME (RÉU)

LUCIO FLAVIO MENDES DA SILVA (RÉU)

FRANCIELE GERVASIO MONDADORI (RÉU)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora redesignada a audiência de 

conciliação para o dia 21/11/2018, às 13 horas, conforme despacho 

abaixo transcrito, devendo no prazo de cinco (5) dias informar nos autos 
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s e os seus constituintes comparecerão na audiência designada 

independentemente de intimação, bem como informar o atual endereço da 

requerida Franciele Gervasio Mondadori. Deverá ainda para que no prazo 

de cinco (5) dias comprove, objetivamente, sua incapacidade econômica 

para arcar com as custas processuais, conforme despacho de ID 

15515768, abaixo transcrito. Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 

15742563, e consequentemente redesigno a audiência de conciliação que 

seria realizada no dia 17/10/2018 para o dia 21/11/2018 às 13:00 horas, a 

qual será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, devendo as 

partes e/ou seus procuradores com poderes para transigir a ela 

comparecer. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 15515768. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, 

etc... Compulsando os autos, verifico que os embargantes requereram a 

concessão da assistência judiciária gratuita, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, devem os 

embargantes comprovarem que não possuem condições de efetuar o 

pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Ademais, em se tratando de pessoa jurídica, não basta apenas a 

declaração de pobreza ou de prejuízo da empresa, é necessária a 

comprovação do estado financeiro da empresa a permitir ao Magistrado 

visualizar risco as suas atividades, caso tenha de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte. (AI 28497/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016). “Agravo de instrumento. Justiça Gratuita. 

Indeferimento em 1º grau. Correção da medida. Pedido formulado por 

pessoa jurídica que deve ser instruído com provas cabais de que não 

possui condições econômicas de suportar os encargos do processo. 

Documentos acostados aos autos que não são suficientes para 

demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica. Benefício indeferido. 

Dec isão  man t ida .  Recu rso  improv ido ” .  (P rocesso  A I 

20943609720178260000 SP 2094360-97.2017.8.26.0000, Orgão Julgador 

32ª Câmara de Direito Privado, Publicação 09/06/2017, Julgamento 8 de 

Junho de 2017, Relator Ruy Coppola) Pelo exposto, determino a intimação 

dos embargantes para que no prazo de cinco dias comprovem, 

objetivamente, sua incapacidade econômica para arcar com as custas 

processuais. Após, intime-se o embargado para que se manifeste em 

cinco dias. Por fim, considerando que a o banco/embargado manifestou 

interesse na realização da audiência de conciliação, ID 4555639, designo 

o dia 17/10/2018, às 13:00 horas, data para realização da audiência de 

tentativa de conciliação, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir. Não sendo obtida a conciliação, 

façam-me os autos cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000038-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME (RÉU)

LUCIO FLAVIO MENDES DA SILVA (RÉU)

FRANCIELE GERVASIO MONDADORI (RÉU)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000038-74.2017.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME, LUCIO FLAVIO 

MENDES DA SILVA, FRANCIELE GERVASIO MONDADORI Vistos, etc... 

Defiro o pedido de ID. 15742563, e consequentemente redesigno a 

audiência de conciliação que seria realizada no dia 17/10/2018 para o dia 

21/11/2018 às 13:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes e/ou seus procuradores com poderes 

para transigir a ela comparecer. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 

15515768. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005671-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

JOSIANE TELLES DA SILVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada da ré, que o Ofício n. 901/2018 da Politec, informa que 

o exame de lesão corporal da autora, foi agendado para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 15 horas, na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC 

-Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor 

Industrial Norte, devendo a autora no local, dia e hora, obrigatoriamente 

levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência 

da época do acidente; Relatório do médico assistente da época do 

acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com dia, hora e 

tempo de atendimento (prontuário médico); Os exames da época do 

acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer atual (até 

três meses), detalhado, do médico assistente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005671-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

JOSIANE TELLES DA SILVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada da autora, que o Ofício n. 901/2018 da Politec, informa 

que o exame de lesão corporal da autora, foi agendado para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 15 horas, na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC 

-Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor 

Industrial Norte, devendo a autora no local, dia e hora, obrigatoriamente 

levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência 

da época do acidente; Relatório do médico assistente da época do 

acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com dia, hora e 

tempo de atendimento (prontuário médico); Os exames da época do 

acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer atual (até 

três meses), detalhado, do médico assistente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175096 Nr: 10648-94.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:MT/16126

 Intimar o advogado da autora Dr. EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de registro, no bairro Setor Comercial, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência/guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 38235 Nr: 1152-22.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCIMENTO DE MEDEIROS MIGUEL, ROBERTO 

JÁCOMO FERREIRA GERMIGNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALFONSO STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Processo nº 1152-22.2004

Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 238, determino o arquivamento dos presentes 

autos com as cautelas legais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191012 Nr: 12632-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBEMA CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA F. DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT.6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/7348, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT.16.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12632-79.2013

Vistos etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 100.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187765 Nr: 9040-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY DA ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:17.241-MT, MATHEUS GARCIA KATH - OAB:23.199-MT

 Processo nº 9040-27.2013

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial que Sabino Tochetto 

move em face de Sirley da Rocha Silva.

A inicial foi recebida às fls. 14, e a executada citada, fls. 21, e não efetuou 

o pagamento da dívida.

Os documentos de fls. 50/51, evidenciam que a devedora não possui bens 

em seu nome.

Desta feita, foi realizada penhora online da quantia de R$ 19.918,96 em 

suas contas bancárias, fls. 87.

Na sequência, a executada compareceu em juízo informando que a 

quantia bloqueada é impenhorável, uma vez que se trata do seu salário.

É o relato do necessário.

Decido.

Analisando os documentos que instruíram a referida petição, fls. 96/97, 

verifico que a quantia bloqueada na conta da devedora verdadeiramente é 

impenhorável, tendo em vista ser verba remuneratória, nos termos do art. 

833, IV do CPC.

Por essas razões, defiro o pedido de desbloqueio efetuado pela 

executada, determinando que se expeça o competente alvará de liberação 

da quantia bloqueada em sua conta, fls. 87.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 85.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275527 Nr: 13415-66.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO IZZO LOSCO - 

OAB:148.562/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410, WILKER BAUHER VIEIRA LOPES 

- OAB:29320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13415-66.2016

Vistos etc...

Defiro à substituição processual requerida às fls. 88, e consequentemente 

determino as devidas retificações na D.R. e A.

Após, intime-se a Autora para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal da Autora, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 109142 Nr: 1475-51.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANECLER FOPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584 -A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A

 Processo nº 1475-51.2009

Vistos, etc...

Intime-se a executada para que, no prazo de 15 dias, cumpra a sentença 

proferida nestes autos, fls. 121/127, na forma como requerida às fls. 

137/138, sob pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que 

findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se a Exequente para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 97047 Nr: 4065-35.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA GOMEL BOGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JACYNTHO DE 

ARAUJO - OAB:235.135-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Processo nº 4065-35.2008

Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 333, determino o arquivamento dos presentes 

autos com as cautelas legais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 151574 Nr: 12642-31.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSY JÂNIO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146977-OAB/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Processo nº 12642-31.2010

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 94411 Nr: 1455-94.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PACOLA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3584-MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO BULHOES DOS SANTOS para 

que no prazo de cinco dias diga se o acordo foi integralmente cumprido, 

bem como se manifeste requerendo o que de direito acerca da petição de 

fls. 376/405, sob pena de extinção da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269344 Nr: 9369-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CEZAR DALL ASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, 

SILVIA HELENA SOARES BRITO - OAB:270.703/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 Intimar o advogado do autor Dr. MARCELO BRASIL SALIBA e da requerida 

Dra. JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem seja 

designada audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 282379 Nr: 17278-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimar os advogados do Embargante Drs. EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS e EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR para que no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da multa fixada na decisão de fls. 147/148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 10061-77.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. RAMOS ME - CARROCERIAS RAMOS, 

ANTONIO JOSÉ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que indique bens passiveis de penhora, bem como para que cumpra 

o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de 

o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 223185 Nr: 1535-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, NEUSA 

PONZIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI 

para que dê prosseguimento ao feito requerendo o que entender de 

direito, tendo em vista que a citação se deu por edital, portanto não há nos 

autos endereço certo para expedição do mandado de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121519 Nr: 691-40.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE SOUZA GAMA, ERICA FERNANDA DE 

JESUS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE CANAL 4 (SBT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO KENYTI ISHIKAWA - 
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OAB:MT/10.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dos Autores, 

CONDENANDO-OS ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a cobrança condicionada ao 

disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência 

judiciária gratuita concedida às fls. 26.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C.Sinop, 18 de outubro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175096 Nr: 10648-94.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:MT/16126

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 10648-94.2012.811.0015 CÓDIGO: 175096

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

PARTE RÉ: AGOSTINHO FLACH e ROSA SCHORR FLACH

INTIMANDO(S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/10/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 2.485,14

FINALIDADE: Intimar TERCEIROS INTERESSADOS, para que tomem 

conhecimento da existência da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR pela qual a autora Centrais 

Eletricas Matogrossenses s.a visa instituir servidão administrativa da Linha 

de Distribuição de Energia Elétrica de 138 KV Sinop/Ipiranga do Norte, 

sendo depositado por ela o valor que entende devido, qual seja, R$ 

2.485,14 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze 

centavos), para fins de indenização decorrente da servidão, bem como da 

sentença prolatada às fls. 293/307, conforme parte dispositiva abaixo 

transcrita, a qual instituiu a servidão administrativa em favor da 

Requerente, da Linha de Transmissão de Energia Elétrica de 138 KV que 

liga Sinop à Ipiranga do Norte, no imóvel 438 (Matrícula 1658 do CRI 1º 

Ofício de Sinop) cuja a faixa de servidão é de 10.843,33 m², e no imóvel 

438-A (Matrícula 1670 do CRI 1º Ofício de Sinop) cuja a faixa de servidão 

é de 2.542,60 m², totalizando 13.385,93 m² (fls. 233), e o valor 

indenizatório do m² em R$ 15,06 (quinze reais e seis centavos) e o 

quantum indenizatório em R$ 67.197,37 (sessenta e sete mil cento e 

noventa e sete reais e trinta e sete centavos). Sobre o valor da diferença 

entre o preço depositado e o valor da condenação, deverá incidir 

correção monetária pelo INPC, a partir da data da perícia, e juros 

compensatórios de 12% ao ano (Súmula 618 STF e Súmula 408 STJ), a 

partir da imissão na posse, e juros de mora em 6% ao ano, devidos a partir 

do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do STJ, não 

havendo o que se falar em anatocismo pela incidência de juros moratórios 

sobre juros compensatórios, em razão da Súmula 102 do STJ.

SENTENÇA/DISPOSITIVO LEGAL: Por essas razões, e tudo o mais que 

consta dos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENDE o pedido, para DECLARAR instituída 

a servidão da Linha de Transmissão de Energia Elétrica de 138 KV que liga 

Sinop à Ipiranga do Norte, no imóvel 438 (Matrícula 1658 do CRI 1º Ofício 

de Sinop) cuja a faixa de servidão é de 10.843,33 m², e no imóvel 438-A 

(Matrícula 1670 do CRI 1º Ofício de Sinop) cuja a faixa de servidão é de 

2.542,60 m², totalizando 13.385,93 m² (fls. 233), e FIXO o valor 

indenizatório do m² em R$ 15,06 (quinze reais e seis centavos) e o 

quantum indenizatório em R$ 67.197,37 (sessenta e sete mil cento e 

noventa e sete reais e trinta e sete centavos). Sobre o valor da diferença 

entre o preço depositado e o valor da condenação, deverá incidir 

correção monetária pelo INPC, a partir da data da perícia, e juros 

compensatórios de 12% ao ano (Súmula 618 STF e Súmula 408 STJ), a 

partir da imissão na posse, e juros de mora em 6% ao ano, devidos a partir 

do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do STJ, não 

havendo o que se falar em anatocismo pela incidência de juros moratórios 

sobre juros compensatórios, em razão da Súmula 102 do STJ. CONDENO a 

Autora ao pagamento das custa processuais, nos termos do artigo 86, 

Parágrafo Único do CPC, e ainda, nos termos do artigo 27, § 1º, do 

Decreto-Lei º 3.365/41, CONDENO a Autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o 

valor ofertado e o fixado nesta sentença a título de indenização. Com o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para que o Cartório de Registro 

de Imóveis local registre a servidão administrativa, e, comprovada a 

propriedade do imóvel, a quitação de dívidas fiscais, e realizada a 

publicação de editais para conhecimento de terceiros, com o prazo de dez 

dias, art. 34, do Decreto-Lei nº 3.365/41, e não havendo impugnação, 

expeça-se em favor dos requeridos o competente alvará de levantamento 

da importância depositada nestes autos a título de indenização. Após, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 11 de abril de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito Eu, Silvia Regina 

Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 17 de outubro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 233379 Nr: 7680-86.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA MULLER LTDA, ELÓI MÜLLER, 

OTILIA MARIA BATISTA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Intimar a advogada do autor Dra. LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS para 

que dê prosseguimento ao feito requerendo o que de direito no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 205566 Nr: 7429-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANEJAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA-ME, PATRICIA ALVES APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, GILMA MARCIA MARTINS 

CARDOSO DE ARAÚJO - OAB:68.261, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) do autor Dr(a). MARCO ANDRE HONDA FLORES 

para que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, por meio 

eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove 

nos autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de fls. 118.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009555-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO LIELL (AUTOR(A))

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DA SILVA MAGANHA DOS SANTOS (RÉU)

CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009555-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ERNO 

LIELL RÉU: CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS, MARINALVA DA SILVA 

MAGANHA DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação de rescisão 

contratual c/c pedido de tutela antecipada c/c reintegração de posse c/c 

perdas e danos que Erno Liell move contra Claudimi Silva dos Santos e 

sua esposa Marinalva da Silva Maganha dos Santos. Aduz o autor que em 

25 de maio de 2018 celebrou um contrato de compra e venda com os 

requeridos, onde vendeu a eles a posse precária de um lote de 330 m² de 

sua propriedade, contendo uma singela residência, situado na rua Cecilia 

Catarina Ludwig, esquina com rua Hebe Camargo, Jardim das Rosas, 

Sinop-MT. Alega que o valor da negociação foi de R$ 60.000,00, “nas 

seguintes condições; R$ 4.000,00 que seria quitado em quatro parcelas 

mensais de R$. 1.000,00, a partir de 10/07/2018 até 10/10/2018; quatro 

parcelas de R$ 12.500,00, com vencimento à partir de 10 de junho de 2018 

até 10 de setembro de 2018; R$ 6.000,00 que seria parcelado, após o 

pagamento das demais parcelas e valores”. Afirma que os requeridos 

tomaram a posse do imóvel logo após a assinatura do contrato e não 

pagaram qualquer valor, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de 

reaver a posse do imóvel em questão. É o relato do necessário. DECIDO. 

Trata o presente feito de ação de rescisão contratual c/c reintegração de 

posse. Como é sabido, a reintegração é consequência da procedência do 

pedido de rescisão. Todavia, dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Compulsando os autos, verifico que o autor é “detentor e 

legítimo possuidor em sua totalidade do imóvel denominado Lote 263, com 

metragem de 73ha (setenta e três hectares), localizado no Assentamento 

da Gleba Mercedes 05, travessão São João” por força do contrato firmado 

com o antigo possuidor em 11.07.2009, doc. ID 15590460, e em razão 

disso, firmou com o requerido o contrato de cessão de direitos ID 

15590459, onde vendeu a ele a posse da fração ideal de 330 m² do imóvel 

em questão. Consta ainda no referido contrato que o requerido se 

comprometeu a pagar R$ 60.000,00 pelo imóvel, mediante uma entrada de 

R$ 4.000,00 dividida em 4 parcelas mensais de R$ 1.000,00, que deveriam 

ser depositadas a partir de 10/07/2018, mais 4 parcelas mensais de R$ 

12.500,00 a partir de 10.06.2018 e uma parcela remanescente de R$ 

6.000,00 a ser paga após a quitação das parcelas anteriores. O 

documento ID 15590455 evidencia que o requerido foi notificado em 

20.08.2018 para que efetuasse o pagamento das prestações atrasadas, 

no entanto ele permaneceu inerte, isto é, nem pagou e nem devolveu o 

imóvel, fato que revela a probabilidade do direito do autor, art. 300 do CPC. 

O perigo de dano resta consubstanciado no fato de que o requerido 

encontra-se morando no imóvel e nada pagou por ele, nem mesmo a 

entrada, o que evidencia que ele não possui condições financeiras de 

honrar o compromisso assumido. A tutela antecipada, como requerida na 

inicial, não acarreta nenhum perigo de irreversibilidade, eis que o imóvel 

será entregue ao requerente mediante termo de depósito, assumindo ele o 

encargo de fiel depositário até decisão final desta lide. Pelo exposto, uma 

vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido 

de tutela de urgência para reintegrar o requerente na posse do imóvel 

descrito na inicial, mediante termo de depósito. Havendo resistência por 

parte do requerido, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Defiro ao requerente 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico 

inexistirem elementos que desabonem a declaração de hipossuficiência ID 

15590452. Nos termos do art. 1.048, I do CPC, determino a prioridade na 

tramitação dos presentes autos, devendo a Srª Gestora observar o 

provimento que rege a matéria. Cite-se a requerida para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 21/11/2018, às 

14:00 horas, a qual será realizada na sala do conciliador situada no Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009554-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SERGIO AMBROSIO PREDIGER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO CAMPAGNOLO MARTINS ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009554-84.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SERGIO 

AMBROSIO PREDIGER RÉU: LUIS GUSTAVO CAMPAGNOLO MARTINS 

ROCHA Vistos, etc... Trata-se de “ação de despejo cumulada com 

rescisão de contrato de locação e cobrança de aluguéis e acessórios c/c 

tutela provisória de urgência” ajuizada por Sergio Ambrosio Prediger em 

face de Luiz Gustavo Campagnolo Martins Rocha. Por decisão de ID. 

15690357, o Autor foi intimado para que recolhesse as custas e taxas 

processuais, contudo, requereu a desistência da ação, ID. 15925627. O 

art. 290 do CPC, dispõe que será cancelada a distribuição se a parte 

intimada não realizar o pagamento das custas de ingresso. Pelo exposto, 

indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço, respectivamente, com fundamento nos artigos 321, parágrafo 

único, 485, I e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via de 

consequência, cancelo a distribuição. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de 

estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002445-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (DEPRECADO)

DARCY MACIEL COSTA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ELAINE ALVES BRITO COUTO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002445-12.2018.8.11.0015 Verifico que a executada não 
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foi intimada da penhora dos bens imóveis, conforme certidão do Id 

11083432. Assim, consoante petição do exequente do Id 11320086, 

intime-se a executada e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do Mato Grosso da penhora dos 

bens imóveis, nos endereços indicados. Ademais, intimem-se os 

executados da avaliação. Por fim, ante a impugnação apresentada pelo 

exequente, manifeste-se a sra. Perita, no prazo de dez dias. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010086-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIMIR MERGENER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010086-58.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010276-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT VILLY ZUBLER (ORDENADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010276-21.2018.8.11.0015 Cuida-se de Carta de 

Ordem direcionada ao Excelentíssimo(a) Senhor(a) Diretor(a) do Fórum 

desta Comarca. Assim, DETERMINO a redistribuição para a Diretoria do 

Fórum, com urgência, com as nossas homenagens. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008835-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

J FERREIRA FACTORING - EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE MORAIS TORRES (REQUERIDO)

LUCIANO AURELIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008835-05.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado, devendo o valor ser recolhido na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 19 de 

outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007749-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAX NACIONAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

AUREOLINO PINTO DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO NEVES DA SILVA - ME (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1007749-96.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no endereço informado na audiência realizada 

da data de ontem, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 19 de outubro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010305-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUZA RUBIN (ADVOGADO(A))

CARLOS DE JESUS NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010305-71.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juízo da Vara da Fazenda Pública dessa 

Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo competente, com 

as baixas necessárias. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 289063 Nr: 1658-41.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo A. Segato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FÁBIO LUIS ANTONIO - OAB:31.149-PR

 INTIMAÇÃO das partes para que em quinze dias especifiquem as provas 

que pretendem produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se 

pretendem o julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207981 Nr: 9421-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT

 À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios 

para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do 

CPC/2015) e condeno o requerido ao pagamento da importância descrita 

nos cheques de nº. 000058, 000073, 000074, 00075 e 000076 (fls.17), 

valor que deverá ser atualizado de acordo com a cláusula nº. 7, do 

contrato de prestação de serviços educacionais, colacionado às fls. 

28/31.Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, eis que 

concedo ao requerido o beneficio da assistência judiciária gratuita. 

Transitada esta em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, intime-se o credor a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 155584 Nr: 2855-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNARDO LAGUARDIA MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA C.ROPELLI HUCK - 

OAB:8.593, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para manifestar em dez dias sobre documentos de 

fls. 317 a 319, 322 a 325.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117780 Nr: 10059-10.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTANA VEÍCULOS LTDA, HEDER VITOR 

MORAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, MARCELO GUSTAVO PINHEIRO POLÔNIO (FALECIDO) - 

OAB:7186-B

 INTIMAÇÃO do AUTOR para manifestar em quinze dias sobre documentos 

de fls. 152 a 156.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85385 Nr: 2818-53.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MASIERO - 

OAB:23.400-MT, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051/MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO - 

OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:23.796-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

advogado do EXECUTADO Dr. CELSO ALMEIDA DA SILVA para tomar 

ciência da sentença de fls. 269 cujo teor segue transcrito: "HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes às fls. 265/266. Em consequência, com fulcro 

no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com 

julgamento do mérito, o processo Código nº 2818-53.2007.811.0015 – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS movida 

por VILSON BAROZZI em face de ADENIS PASQUALETTO. Custas pelo 

executado Adenis Pasqualetto, conforme sentença de fls. 60/63. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 7799 Nr: 3-60.1982.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HUMBERTO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ 

ANTÔNIO GABRIEL, OLIRIO DOMINGOS SOSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, tendo 

em vista que decorreu o prazo de suspensão requerido na petição de fl. 

387.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 223624 Nr: 1833-06.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABATA PRISCILLA WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:MT/16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado da AUTORA, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 53 a 72.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 100858 Nr: 7884-77.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 
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BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Verifico que a decisão publicada em 21/06/2018 concedeu prazo comum 

para a manifestação das partes envolvidas na lide.

 O advogado do autor retirou os autos da secretaria em 21/06/2018, em 

carga rápida e, portanto, deveria devolver o processo na mesma data. 

Entretanto, somente o fez em 04/07/2018, extrapolando o prazo 

estabelecido pelo art. 107, § 3º, do CPC.

Destarte, defiro o pedido de fls. 1170/1171 e concedo à executada 

Companhoa de Seguros o prazo de quinze dias, a fluir da publicação 

desta decisão, para que se manifeste nos autos, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116611 Nr: 8933-22.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTOMAR ROQUE LENZ, JV IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DE FATIMA ROSA DA CRUZ, ADIR 

ARTIGAS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4367-MT, JOHN 

LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - OAB:16853-MT, JOHN LINCOLN 

SANTOS TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 16.853

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO 

OS EXECUTADOS através de seu advogado Dr. JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA para tomar ciência da sentença de fls. 132 cujo teor segue 

transcrito: "Promova-se a sucessão processual da parte autora, haja vista 

que foi comprovado o óbito do exequente OTOMAR ROQUE LENZ (fls. 

127) e a qualidade de inventariante de HILDIGARD LENZ (fls. 131), nos 

termos dos artigos 110, 687 e 688, inciso II, todos do CPC. Anote-se na 

D.R.A.. Ademais, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 

112/113. Em consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o 

processo Código nº 8933-22.2009.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por OTOMAR ROQUE LENZ – ESPÓLIO e 

JV IMOVEIS LTDA em face de LUZIA DE FÁTIMA ROSA DA CRUZ e ADIR 

ARTIGAS DA CRUZ. Custas remanescentes pelos executados, conforme 

sentença de fls. 32. Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165190 Nr: 65-50.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

Dr. Renato Feliciano de Deus Nery para tomar ciência da sentença de fls. 

492/494 que acolheu os Embargos de Declaração de fls. 357/391, cujo 

dispositivo segue transcrito: "Desta feita, reconheço a omissão aventada, 

razão pela qual, dou provimento aos embargos de declaração, para 

determinar que, os honorários fixados na sentença exarada às fls. 

339/354 sejam pagos em favor do Dr. Renato Feliciano de Deus Nery, em 

sua integralidade.

No mais, mantenho a sentença recorrida, na forma como prolatada. 

Intimem-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168786 Nr: 3799-09.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. P. DA SILVA E CIA LTDA. - GEFORCE - Sistemas de 

Segurança

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULARROZ INDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CERUTTI - OAB:OAB/SC 

5814

 Código nº 168786Verifico que a requerida, como Massa Falida, por 

intermédio do administrador judicial, compareceu espontaneamente aos 

autos e apresentou exceção de incompetência, em 27/06/2013, na qual foi 

determinada a suspensão da presente demanda, nos termos dos artigos 

306 e 265, inciso III, do antigo CPC/73. Posteriormente, foi julgada 

improcedente, com trânsito em julgado (fls. 17/22 e 25 – Cód. 

188084).Ademais, no incidente de exceção de incompetência consta 

sentença de decretação de falência da requerida, bem como nomeação do 

Dr. Luiz Ceruttti como administrador judicial, com o respectivo termo de 

compromisso (fls. 07/08- daqueles autos).Assim, ante a decretação da 

falência da requerida, o administrador judicial passou a representa-la em 

juízo, possuindo poderes para receber citações e intimações. (...) 

Entretanto, para que possa ser verificada a regularidade das intimações, é 

necessário oficiar ao Juízo Falimentar, solicitando informações sobre a 

atual fase do processo, bem como se o Dr. Luiz Cerutti ainda figura como 

administrador judicial.Desta forma, determino que a sra. Gestora traslade 

para estes autos os documentos de fls. 07/08 dos autos código 188084. 

Ademais, altere-se o polo passivo, acrescentando “Massa 

Fal ida” .Of ic ie-se ao Juízo Fal imentar ,  conforme acima 

determinado.Intime-se.Sinop/MT, 18 de outubro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158558 Nr: 5766-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:OAB/MT 14.802

 Certifico e dou fé que trasladei para estes autos a sentença, transitada 

em julgado, proferida no processo n. 4789-92.2015.811.0015, adiante 

juntada.

Certifico ainda que desapensei a presente do feito n. 

4789-92.2015.811.0015.

Certifico que decorreu o prazo para o EXECUTADO efetuar o pagar o 

débito, principal e acessórios legais, descrito na inicial.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

PARTE EXEQUENTE para que tome ciência da juntada da carta precatória 

de fls. 79/87 e requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266436 Nr: 7365-24.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DOS SANTOS BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, LUCIDIO DE 

ARAÚJO BASTOS - OAB:18836

 Diante do exposto, confirmo a decisão de fls.68/72 e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de declarar a inexistência do 

débito descrito às fls. 32/33, no valor de R$510,00 (quinhentos e dez 

reais). Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por 
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danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção 

monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos 

termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (11/01/2016 - 

súmula 54 STJ). Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação.Transitada esta em julgado, pagas as 

custas processuais, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 265999 Nr: 7088-08.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - OAB:MT 

19.016-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim 

de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais, no importe de R$12.605,86 (doze mil, seiscentos e cinco reais e 

oitenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir 

do efetivo desembolso (fls. 54/64), e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação; bem como condeno a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, nos termos da 

Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC).Por 

conseguinte, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160563 Nr: 7974-80.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

verifico que não houve a intimação para recolhimento da diligência no 

Juízo Deprecado.

Desta forma, defiro o pedido de fls. 180, determinando o 

desentranhamento da carta precatória, entregando-o ao representante do 

requerente, que deverá providenciar o cumprimento, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168260 Nr: 3224-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PATUSCO GOMES DOS SANTOS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital de fls. 118, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do 

CPC. Deste modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas 

as possibilidades de obter a localização do endereço da parte executada.

Assim, determino a busca de endereço do executado MARIO PATUSCO 

GOMES DOS SANTOS FERREIRA – CPF nº 746.485.431-49, através dos 

Sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 65/66.

Restando infrutífera a diligência, cite-se por edital.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216737 Nr: 16135-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital de fls. 94/95, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do 

CPC. Deste modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas 

as possibilidades de obter a localização do endereço da requerida.

Assim, determino a busca de endereço da requerida SIRLEY SIQUEIRA – 

CPF nº 028.478.201-75, através dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 47.

Restando infrutífera a diligência, cite-se por edital.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 125722 Nr: 4935-12.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. M. COMERCIAL AGRICOLA LTDA, EDSON 

MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI, CÉLIA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O processo foi extinto às fls. 143/144, de modo que descabe a 

homologação do acordo de fls. 182/186. Faculto às partes que se 

manifestem nos autos Cód. 166992, caso desejem formular acordo 

naqueles autos.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 273645 Nr: 12087-04.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS RAFAEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO PARA COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, movida por 

DOUGLAS RAFAEL DE OLIVEIRA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Às fls. 78/79, foi indeferida a 

gratuidade da justiça, sendo intimada a parte autora para recolher as 
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custas processuais. Às fls. 82, foi certificado que o requerente deixou 

decorrer o prazo sem manifestação. DECIDO. Verifico que a parte autora 

não comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais devidas. 

O art. 290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito 

se a parte , intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, 

dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, 

conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de 

tais disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais 

devidas é causa de extinção do processo, independentemente da 

intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu: (...) Ante o exposto, 

considerando que o autor não providenciou o recolhimento das custas 

processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 212383 Nr: 12905-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON GABRIEL HILLESHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE RAFAEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se, por edital, o executado LAERTE RAFAEL CARDOSO, com prazo 

de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 20.

Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de embargos 

à execução, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 18890 Nr: 2247-92.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CONMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisiane de Castro Moura - 

OAB:18986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Defiro o pedido de fls. 243, para o fim de determinar a pesquisa, junto aos 

sistemas INFOJUD, de modo a obter as três últimas declarações de 

imposto de renda do executado, bem como seu endereço.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123862 Nr: 3075-73.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARCHIORO, SONILDE MACHADO DE 

LIMA MARCHIORO, OLDAIR MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE VINICIUS FERNANDES DE 

ABREU - OAB:12390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT/15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 131/142.

Intimem-se os executados para cumprirem a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 135.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152499 Nr: 629-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 290/292.

Intime-se o executado para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174618 Nr: 10080-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJAIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de fls. 94/95, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do 

débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198919 Nr: 1756-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que, conforme certidão do oficial de 

justiça de fls. 45, o veículo pretendido nos autos foi desmanchado e suas 

peças foram reutilizadas em outros maquinários, tornando impossível a 

apreensão do referido bem.

Desta forma, considerando a indisponibilidade do bem, fica facultado ao 

requerente à conversão da Ação de Busca e Apreensão em e Ação de 

Execução.

 Para tanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

trazer planilha com o débito atualizado a fim de converter a ação, sob 

pena da extinção do feito sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 178499 Nr: 14348-78.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSON PRADO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRINNYE KARLA DE LIMA BRUSTOLON, 

ADILSON GASPAR BRUSTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:219719/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerida para no prazo legal, 

querendo apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 27794 Nr: 5827-96.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT-3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Autora para no prazo legal, se 

manifestar sobre a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205820 Nr: 7614-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS VALE DO PIQUIRI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LOCATELLI - 

OAB:OAB/PR 37816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Autora para no prazo de 10 dias 

se manifestar nos autos, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 196817 Nr: 18517-74.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DAMIAN PREVE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP 

LTDA- (ARROZ ENGENHO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerida/Apelada para querendo, 

no prazo legal, responder ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 33036 Nr: 3862-49.2003.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE TEREZINHA RUFATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. COSTA E COSTA LTDA. - MERCADÃO DE 

MÓVEIS, ADALBERTO COSTA, GILVANA TEREZINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca das diligencias/pesquisas realizadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 127838 Nr: 7052-73.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSE CAVALET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar acerca dos documentos de fl. 105-108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 11916 Nr: 1604-71.2000.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROFORTE (TRR) TRANSP. REVEND. 

RETALH. DE COMBUST. LTDA., EUGÊNIO KROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RODRIGUES DIAS - 

OAB:58476/RJ, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ABILIO SEABRA - 

OAB:MT-978, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:181-B, LUIZ CÉSAR PONTES 

- OAB:6181-B-MT

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias apresentar endereço completo do imóvel a ser avaliado ( fl. 404) para 

que seja expedida carta precatória a tal fim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 113554 Nr: 6114-15.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME PAIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, expeço 

intimação a parte Autora para, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão do Sr.(a) Oficial(a) de Justiça de fl.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120328 Nr: 12602-83.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APARECIDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LÚCIA ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, expeço 

intimação a parte Autora para, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão do Sr.(a) Oficial(a) de Justiça de fl.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219126 Nr: 17748-32.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SIDINEIDE DA SILVA CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE FIDELIS GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, expeço 

intimação a parte Autora para, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão do Sr.(a) Oficial(a) de Justiça de fl.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166180 Nr: 980-02.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELTRUDE AGATA TUMELERO CANAN, 

FRANCISCO CANAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

O A B : 1 0 . 1 3 0 ,  R O B E R T A  N I G R O  F R A N C I S C A T T O  - 

OAB:OAB/MT015.249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em c inco dias manifestar sobre certidão de fl. 136: 

"Certifico em cumprimento ao r. mandado de CITAÇÃO extraído dos autos 

de procedimento ordinário 980-02.2012.811.0015 CÓDIGO 166180, que 

efetuei diligências nos endereços do mandado e NÃO FOI POSSÍVEL 

efetuar a CITAÇÃO dos Requeridos: CLÁUDIO CANA, FERNANDO LUIZ 

CANAN e IVAN CANAN em virtude de não encontrá-los. Aclaro que na 

Avenida dos Tarumãs, 2591, Quadra 21, Lote 10, Jardim Maringá, 

Sinop-MT, constatei que há um prédio em alvenaria com mais de 40 

kitnetes de aluguel denominado Edifício Dona Sulla. Indaguei em algumas 

kitnetes porém o Requerido CLÁUDIO CANAN é desconhecido no local. Na 

Rua das Aroeiras(por analogia, porque não existe em Sinop Rua das 

Ardeiras), nº1030, Setor Comercial, Sinop-MT, reside e é proprietário do 

imóvel o Sr.Dimas Poltronieri; no endereço indaguei acerca de FERNANDO 

LUIZ CANAN e o mesmo é desconhecido. Na Rua dos Mognos, 401, 

Apartamento 301, Bloco 03, Loteamento Vilage, Sinop-MT, reside o 

Sr.Rafael de Souza e Bruna. Indaguei ao Porteiro do Condomínio 

Sr.Francinaldo acerca de IVAN CANAN, porém não consta do Cadastro de 

moradores tal pessoa. Diante do exposto devolvo o mandado em Cartório 

para que o autor atualize os endereços dos Requeridos afim de efetuar 

nova tentativa de citá-los. O referido é verdade e dou fé. Rose Meyre 

Moggi -Oficiala de Justiça. Matrícula 5573-PJ/MT."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233316 Nr: 7637-52.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE SOUZA REZENDE PEREIRA, EDSON DE 

SOUZA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Certidão

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias enviar o resumo da 

petição inicial (padrão word) via e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, para 

expedição do edital de conhecimento de terceiros, bem como apresentar a 

matrícula do imóvel atualizada e certidões negativas.

Sinop - MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 75513 Nr: 3904-93.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP LTDA- 

(ARROZ ENGENHO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAMIAN PREVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte REQUERIDA para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado de restituição, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 212858 Nr: 13338-28.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA FONSECA DOMENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 INTIMAÇÃO do advogado do REQUERIDA, para em quinze dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 290 a 305.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221336 Nr: 489-87.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR, WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO 

ADVOGADOS - OAB:OAB/PR 2.049

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 107/108. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 489-87.2015.811.0015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA movida por DIOMAR DE SOUZA em 

face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

 Transitada esta em julgado, expeça-se ofício ao Cartório do 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá/MT, requisitando o cancelamento do protesto referente 

a Cédula de Crédito Bancário n. 650182670, no valor de R$6.808,54 (seis 

mil oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos) em nome do 

autor; oficie-se ao DETRAN/MT requisitando a transferência do veículo 

Ford/Fiesta HÁ 1.6L SE, ano 2014/2014, placa NUA 3892, renavan 

995609160, para o nome do requerido.

Ademais, autorizo o levantamento do valor depositado. Expeça-se alvará 
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eletrônico para liberação dos valores depositados judicialmente às fls. 

114/118.

Após, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123055 Nr: 2225-19.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIRO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BOIGUES QUEROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Nos termos da Legislação vigente , (Art. 477, § 1º do CPC/2015) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, intimo as partes para manifestarem em quinze 

dias sobre laudo pericial de fls. 174/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123276 Nr: 2464-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130697 Nr: 9913-32.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CLARINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRD - VITÓRIA RÉGIA DIVISÓRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em fase de 

cumprimento de sentença movida por CELSO CLARINDO DA SILVA em 

face de VRD – VITÓRIA RÉGIA DIVISÓRIAS Às fls. 155/158, o exequente 

pugnou pela penhora de ativos financeiros em nome do empresário 

individual, haja vista que seria desnecessária a instauração de incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se trata de 

empresário individual. DECIDO. Em se tratando de firma individual, não há 

se falar em desconsideração da personalidade jurídica, pois não há 

separação entre o patrimônio do empresário que a compõe e o da firma, 

portanto, a responsabilidade do proprietário é ilimitada. Nesse sentido: (...) 

Posto isso, defiro o pedido de penhora de ativos financeiros em nome de 

VALDECI JOSÉ MELLO – CPF: 589.116.699-20 e VRD – VITÓRIA RÉGIA 

DIVISÓRIAS – CNPJ: 09.582.973/0001-50, até o limite do crédito 

exequendo (R$ 30.758,86 – trinta mil setecentos e cinquenta e oito reais e 

oitenta e seis centavos). Realizado o procedimento pelo Bacen e 

tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170778 Nr: 5887-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DESPACHANTE LTDA, VANDIQUE 

FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação e quedou-se inerte em relação ao pagamento do débito, 

conforme certificado às fls. 56/57. Destarte, cabível a penhora de ativos 

financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do 

dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme 

dispõe o art. 853 do CPC, e consoante regulamentação do respectivo 

procedimento eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. 

A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros 

(fls. 86/87) em nome da parte executada MASTER DESPACHANTE LTDA - 

ME – CNPJ nº 07.598.129/0001-92 e VANDIQUE FRANCISCO DO CARMO, 

até o limite do crédito exequendo de R$ 4.010,06 (quatro mil e dez reais e 

seis centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o 

procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados numerários para 

penhora, voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

de fls. 86. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26341 Nr: 4450-90.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMA CENTRO EDUCACIONAL MARIO DE 

ANDRADE LTDA, CARLOS EDUARDO GARCIA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:MT/10.937, IRINEU ROVEDA JÚNIOR - OAB:5688/MT-A, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação (fls. 19), entretanto quedou-se inerte. Destarte, 

cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC 

estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da 

penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido 

de penhora de ativos financeiros fls. 162 em nome da parte executada 

CEMA – CENTRO EDUCACIONAL MARIO DE ANDRADE – CNPJ nº 

01.534.170/0001-19, e CARLOS EDUARDO GARCIA DOMINGUES – CPF nº 

053.767.898-02, até o limite do crédito exequendo R$ 88.005,44 (oitenta e 

oito mil cinco reais e quarenta e quatro centavos), o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 

indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 
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ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247138 Nr: 16583-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL APARECIDO ANISIO 

CALDAS - OAB:273.528, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523/MT

 Verifico que o executado foi devidamente intimado para o cumprimento da 

obrigação às fls. 106. Entretanto não foi efetuado o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do 

executado EXTRALUX MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – CNPJ nº 

08.852.587/0001-79, até o limite do crédito exequendo (R$ 20.783,33 

–vinte mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165165 Nr: 13066-39.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCHOAL GIMENES HIDALGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA BARLETTO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias comparecer a este juízo , a fim de 

que faça a retirada da Carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97497 Nr: 4529-59.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 220), quedando-se inerte em relação ao pagamento do 

débito, conforme certidão de fls. 224. Destarte, cabível a penhora de 

ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a 

preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on 

line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e consoante regulamentação do 

respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado. A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros (fls. 221) em nome da parte executada AMAZÔNIA 

MOTOS – CNPJ nº 07.189.513/0001-31, até o limite do crédito exequendo 

de R$ 8.776,20 (oito mil setecentos e setenta e seis reais e vinte 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o 

procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados numerários para 

penhora, voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

de fls. 221. Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207880 Nr: 9329-23.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

REQUERIDO para em 5 (cinco) dias, APRESENTE as seguintes 

informações: Nome, CPF, Banco e respectivo número da agência e conta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82875 Nr: 362-33.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSEMAR DE ARAÚJO PERIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA. (AUTO POSTO CODOPEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada acerca da 

sentença (fls. 60/61), entretanto quedou-se inerte.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).
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Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 132/133 em 

nome da parte executada CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA – CNPJ: 24.957.987/0003-67, até o limite do crédito exequendo: R$ 

8.844,64 (oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos).

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 76596 Nr: 4921-67.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDOLINO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação e quedou-se inerte em relação ao pagamento do débito, 

conforme certificado às fls. 123. Destarte, cabível a penhora de ativos 

financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do 

dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme 

dispõe o art. 853 do CPC, e consoante regulamentação do respectivo 

procedimento eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. 

A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros 

(fls. 188/189) em nome da parte executada CRISTIANO JOSÉ QUAINI – 

CPF nº 635.418.400-30, até o limite do crédito exequendo de R$ 

138.380,14 (cento e trinta e oito mil trezentos e oitenta reais e quatorze 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o 

procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados numerários para 

penhora, voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

de fls. 188/189. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40781 Nr: 4612-17.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça para cumprimento de 

mandado de intimação.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129499 Nr: 8714-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABELIR SEBASTIÃO VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO E VÍDEO BIANCHIN LTDA, GENI 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B, MURILO BOSCOLI DIAS - OAB:20.423-A OAB/MT, 

ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B

 Chamo o feito a ordem verificando que a parte executada foi devidamente 

intimada da penhora por seu advogado, as fls. 252.

Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 255), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

247/249.

Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se o executado, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado às fls. 247/249, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 275563 Nr: 13441-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FALABRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE BARROS MARQUES - 

OAB:21199/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - 

OAB:17.798/ - MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

PARTES para que no prazo de 15 (quinze ) dias, manifestem-se nos autos 

a respeitos das provas que pretendam produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233630 Nr: 7853-13.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEFERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMÉRICA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE RÚPOLO - 

OAB:OAB/MT 16.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

movida por GENEFERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA em face de 

SULAMÉRICA SEGUROS S/A, pugnando pelo recebimento do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Às fls. 31 a parte requerente foi 

intimada para informar o endereço da parte ré. Entretanto, quedou-se 

inerte. Tentada a intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, a carta de intimação retornou com a informação 

“mudou-se”, conforme fls. 33v. DECIDO. É obrigação da parte manter seu 

endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço declinado na inicial, consoante dispõe o art. 274, do 

CPC Verifico que o processo está paralisado há mais de 02 (dois) anos, 

por inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo 

deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA 

COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas pela parte autora, entretanto, a exigibilidade fica suspensa uma 

vez que a exequente é beneficiária da assistência judiciária gratuita (fls. 

24). Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207082 Nr: 8654-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. CAMPAGNOLO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

MATHEUS FAGANELLO DE PAULA - OAB:OAB 21.987-A, PAULA 

SAVARIS BEE - OAB:18674-MT, SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL 

MASO - OAB:OAB 19.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. ALLAN LOPES 

CARASSA para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, 

sob as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 337978 Nr: 14772-13.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADIMIR ANTONIO MARTELLI, FIORINDO PAULO 

MARTELLI, LERINA LURDES MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MT 14258-A

 (...)DECIDO:Recebo os embargos, uma vez que tempestivos. O artigo 919 

do CPC prescreve que os embargos dos executados somente terão efeito 

suspensivo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo §1º do aludido dispositivo legal, a saber: a) presença 

dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória; b) desde 

que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.No caso, não há que se falar em suspensão do processo 

executivo, uma vez que os requisitos não se apresentam preenchidos, 

pois a execução tem por objeto a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 

nº 21/97978-2 e seus aditivos, a qual possui os requisitos de certeza, 

liquidez e exigibilidade, exigidos pelo artigo 783 do CPC. Ademais, em 

relação a alegação da prescrição intercorrente, será objeto de apreciação 

nos próprios autos da ação executiva, haja vista que a matéria foi alegada 

em exceção de pré executividade.Outrossim, verifica-se que não foi 

ofertada caução e o juízo não se encontra seguro, uma vez que o valor 

dos bens penhorados na ação principal é inferior ao valor do débito 

exequendo (fls. 94-verso – Cód. 130970).Posto isso, INDEFIRO o pedido 

de atribuição do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do artigo 

919, caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar o disposto no 

artigo 919, §1º, do CPC, ante a ausência de probabilidade do direito da 

requerente.Intime-se o embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do CPC.Após, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

dez dias.Certifique a Gestora Judicial a não concessão do efeito 

suspensivo nos autos da execução.Intimem-se.Sinop/MT, 19 de outubro 

de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 228040 Nr: 4442-59.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVA PEREIRA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos 

de declaração, acrescentando à sentença de fls. 103/110 os fundamentos 

acima expostos. No mais, mantenho a parte dispositiva da sentença, tal 

como publicada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122979 Nr: 2149-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO SOCREPPA, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM, 

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON AMERICO ABEGG, PLINIO SOCREPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, 

ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A, FLAVIO DE PINHO 

MASIERO - OAB:MT/13.967, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:MT/O 

17919, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA - OAB:MT/15.565, 

SILVAN AURI BERTONCELLO - OAB:16.688/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Indefiro o pedido de fls. 808/811, uma vez que o processo já foi extinto às 

fls. 803. Desta forma, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 268061 Nr: 8430-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V & W TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DAMIAN FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios 

para CONVERTER o mandado inicial em executivo (artigo 702, §8º, do 

CPC/2015), razão pela qual, condeno a requerida ao pagamento dos 

valores estampados nos cheques colacionados às fls. 38, os quais 

deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

emissão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da 

primeira apresentação do título para compensação.Condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil de 

2015.Transitada esta em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, intime-se o credor a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 

19 de outubro de 2018. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 271112 Nr: 10516-95.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO JOSE DINIZ GAMARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMÓVIES E MOTOS DO 

AMAPÁ LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - 

OAB:18320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 86.844, MARCELO TOSTES CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, RICARDO GONÇALVES SANTOS - OAB:421-A OAB/AP

 SANEAMENTO: 1.1 Da preliminar de ilegitimidade passiva: (....) Desta 
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forma, rejeito a preliminar. 1.2 Do chamamento ao processo da alienante 

fudiciária: (.....) Assim, indefiro o chamamento ao processo. 2)(...) Nesse 

sentido, a luz do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

determino a inversão do ônus da prova. 3) (...) Sendo as partes legítimas e 

estando devidamente representadas, não havendo questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e fixo os seguintes pontos 

controvertidos: 1) se o problema apresentado pelo veículo é decorrente de 

defeito de fabricação; 2) se há responsabilidade das requeridas em arcar 

com os prejuízos sofridos pelo requerente; 3) se houve a perda da 

garantia por má utilização do veículo; 4) a existência dos danos alegados, 

sua extensão e valoração. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC). 4) DAS 

PROVAS: Defiro a produção de prova pericial e prova oral ((....) . 

Considerando a inversão do ônus da prova, os custos da perícia deverão 

ser suportados pela requerida VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. Nomeio perito judicial o expert JOSÉ 

JULIO DE OLIVEIRA, engenheiro mecânico, com endereço na Rua das 

Primaveras, 3827, Setor Residencial Norte, na cidade de Sinop/MT, 

independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico (art. 465, § 

1º, do CPC) e apresentem seus quesitos. (....)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010094-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EMBARGANTE)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

PEDRO JOSE SANGALETTI (EMBARGANTE)

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1010094-35.2018.8.11.0015 Cuida-se de Embargos à 

Execução ajuizados por Pedro José Sangaletti, Edelcir Antonio Salvador e 

Sangaletti Sangaletti & Cia Ltda (em Recuperação Judicial) em face de Itaú 

Unibanco S/A, aduzindo que o embargado promoveu ação de execução, 

objetivando o recebimento de R$ 2.246.393,76 (dois milhões, duzentos e 

quarenta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e seis 

centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário n.º 199915070001900, 

cujo processo está registrado sob o n.º 1006615-68.2017.8.11.0015 e 

tramita perante esta Vara Cível. Mencionam que deve ser atribuído o efeito 

suspensivo aos embargos, uma vez que a empresa Sangaletti Sangaletti & 

Cia Ltda está em recuperação judicial, sendo que o débito exigido nos 

autos da ação de execução alhures mencionada se encontra, inclusive, 

submetido aos efeitos do procedimento recuperacional. Sustentam, 

também, a existência de conexão, por prejudicialidade, entre os autos da 

lide executiva e a recuperação judicial, sustentando a necessidade de 

remessa da lide ao juízo em que está sendo processada a recuperação 

judicial, a fim de se evitar decisões conflitantes, com o fito de proteger o 

patrimônio da recuperanda. Discorrem que o contrato objeto da execução 

possui cláusulas abusivas, cobrança ilegal de capitalização de juros, taxa 

de juros remuneratórios e encargos moratórios abusivos, postulando a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como a 

descaracterização da mora, ante as abusividades contratuais existentes. 

Com a inicial, vieram os documentos constantes dos Ids n.º 

15897767/15898091. DECIDO: Inicialmente, se tempestivos, o que deverá 

ser certificado pela Sra. Gestora, recebo os embargos à execução. 

Assim, passo à análise do pleito de concessão do efeito suspensivo 

formulado na exordial. Os embargantes discorrem sobre a existência de 

conexão entre a ação de execução e os autos da recuperação judicial, 

pontuando a necessidade de remessa da ação ao Juízo recuperacional. 

Neste aspecto, sumamente forçoso consignar que, nos termos do art. 55 

e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, duas ou mais ações se 

revelam conexas quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, 

de modo que, à exceção dos casos em que já houver sido prolatada 

sentença, os feitos devem ser reunidos para prolação de decisão 

conjunta, com vistas a obter-se unicidade de convicção acerca das ações 

conexas e, por consectário lógico, evitar-se decisões conflitantes. 

Entretanto, não há que se falar em conexão em entre a ação de execução 

e a recuperação judicial da empresa executada. Isso porque, a questão 

deve ser analisada sob o enfoque da Lei n.º 11.101/2005, que regula o 

procedimento especial em voga. Nessa senda, o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso das ações e 

execuções propostas contra a empresa recuperanda, contudo, tal fato 

não significa que as ações ajuizadas em face da empresa em 

recuperação e seus coobrigados devem ser remetidas ao juízo da 

recuperação judicial, precipuamente considerando que não há vis 

attractiva, ante a ausência de aplicação do juízo universal aos casos de 

recuperação, regra essa pertinente apenas ao instituto da falência, 

conforme disposição legal do artigo 76, da Lei 11.101.2005. Por oportuno, 

cumpre frisar que o art. 52, inciso III, da Lei n.º 11.101/2005, é claro ao 

dispor que, quando do deferimento do processamento da recuperação 

judicial, o magistrado “ordenará a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, 

permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, 

ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e 

as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 

desta Lei;(...)”. Deste modo, não se pode concluir pela competência do 

Juízo Universal para o processamento da ação de execução que foi 

ajuizada em face da recuperanda e seus codevedores, os quais não são 

agraciados pela suspensão das ações de que trata o art. 6º, caput, da Lei 

n.º 11.101/2005, devendo prosseguir a execução regularmente em face 

destes, no juízo originário, sobretudo com o fito de se evitar afronta ao 

princípio do juiz natural. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de 

Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS 

DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. REMESSA DOS AUTOS 

AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO. 1. Conflito 

de competência suscitado em 17.12.2012 Autos conclusos ao Gabinete 

em 14.01.2014, após resposta dos ofícios enviados. 2. Discute-se a 

competência para ação de execução, tendo em vista a recuperação 

judicial da executada. 3. Com a edição da Lei 11.101/05, esta Corte firmou 

o entendimento de que, a partir da data de deferimento da recuperação 

judicial, todas as questões relacionadas à recuperanda ficarão afetas ao 

juízo da recuperação. 4. A decisão que defere o processamento do 

pedido de recuperação judicial tem como um de seus efeitos exatamente a 

suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor que, 

dessa forma, pode desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de 

seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o 

objetivo de reorganização da empresa. 5. A suspensão das execuções 

individuais não implica a remessa os autos ao juízo da recuperação judicial 

e/ou da falência. Ao contrário, nos termos do art. 52, III, da própria Lei 

11.101/05, os autos devem permanecer no juízo onde se processam. 6. 

Conflito conhecido, para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 

1A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO 

CENTRAL DE SÃO PAULO - SP para a prática de atos executórios, 

permanecendo a execução suspensa no JUÍZO DE DIREITO DA 9A VARA 

CÍVEL DE JUIZ DE FORA - MG, onde se processa.” (STJ - CC 126.135/SP, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, 

DJe 19/08/2014). Outrossim, colhe-se do escólio jurisprudencial: 

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CO-DEVEDOR EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM 

CONTRA OS COEMITENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O 

simples fato de existir ação de recuperação judicial de um dos devedores, 

não justifica a alteração de competência da execução do título 

extrajudicial. Sendo os coemitentes também responsáveis, tornam-se 

solidários pelo débito executado em atenção ao disposto no art. 49, §1º, 

da Lei n. 11.101/2005, sendo perfeitamente legal a exigência do 

cumprimento da obrigação avençada em juízo diverso daquele que se 

processa a recuperação.” (TJ-MT – Agravo de Instrumento n.º 

110854/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 

26/02/2016). “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA 

PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - Pedido de reforma da decisão que rejeitou exceção de 

incompetência – Pretensão de remessa dos autos para onde se processa 

a recuperação judicial da empresa executada – Impossibilidade – 

Suspensão da execução com relação à empresa recuperanda – 
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Prosseguimento somente em relação aos co-obrigados – Hipótese em que 

não se configura a força atrativa do juízo da recuperação para o 

julgamento da execução – Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- Agravo de Instrumento n.º 2136916-85.2015.8.26.0000; Relator (a): 

Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 

Cível - 22ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2015; Data de Registro: 

03/10/2015). Ademais, os embargantes pretendem a atribuição do efeito 

suspensivo à lide executiva, pois a empresa executada se encontra em 

recuperação judicial, sustentando o pedido no artigo 6º, §4º, da Lei n.º 

11.101/2005, o qual preconiza que, com o deferimento do processamento 

da recuperação judicial, suspendem-se as ações de execuções em face 

do devedor e de seus sócios solidários, in verbis: “Art. 6o A decretação 

da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em 

face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário. (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o 

caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento 

da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito 

dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independentemente de pronunciamento judicial. (...)”. Ocorre que, 

inobstante as alegações dos embargantes, o fato de a devedora principal 

estar em recuperação judicial e, amparada pela blindagem que a legislação 

de regência lhe confere, tal proteção não se estende aos seus sócios, 

notadamente considerando que estes figuram como avalistas do título 

exequendo. Nesse sentido, colhe-se do escólio jurisprudencial: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SÓCIOS DE 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE EXTENSÃO 

DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM 

PARA OS SÓCIOS AVALISTAS (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

ORIGINÁRIA) – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a execução da cédula de crédito 

bancário contra o sócio avalista, mesmo quando a devedora principal está 

em recuperação judicial, tendo em vista a autonomia substancial do aval. 

Os avalistas de sociedade recuperanda não se beneficiam da suspensão 

das execuções que contra eles tramitem, ainda que sejam sócios da 

empresa em recuperação. “As deliberações constantes do plano de 

recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em 

julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das 

disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual 

prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam 

seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso”.” (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)” 

(TJ-MT – AI n.º 1001461-80.2018.8.11.0000, Desembargador DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIO 

AVALISTA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que 

suspendeu o feito executório somente em relação à pessoa jurídica em 

recuperação judicial, porém não obstou o prosseguimento quanto aos 

coobrigados do título exequendo. 2. A recuperação judicial implica o 

oferecimento de derradeira oportunidade à empresa que atravessa 

dificuldades financeiras para se recuperar de forma a ser privilegiada sua 

vocação empresarial, como última alternativa à decretação da falência. 3. 

O deferimento da recuperação judicial provoca a suspensão das 

execuções individuais pelo prazo assinalado pelo próprio legislador, como 

forma justamente de ser viabilizada a reorganização e recuperação da 

empresa. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, 

firmou-se no sentido não se aplicar aos terceiros devedores solidários ou 

coobrigados em geral, a suspensão prevista no artigo 6º, caput, da Lei 

11.101/05. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (TJ-DF 

07106264120188070000 DF 0710626-41.2018.8.07.0000, Relator: 

SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2018, 2ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/10/2018). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. Somente caberá a 

suspensão da execução quando configurados, de forma cumulativa, os 

seguintes pressupostos: pedido do embargante; presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória; e que a execução esteja garantida 

(art. 919, § 1º, do CPC). Pressupostos não implementados no caso 

concreto. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES 

SOLIDÁRIOS. Deferida a recuperação judicial da devedora principal, a 

suspensão da execução se restringe à recuperanda, não alcançando os 

coobrigados. Incidência da regra do art. 6º c/c com o art. 49, § 1º, ambos 

da Lei 11.101/05. Prosseguimento da execução em face dos avalistas do 

título exequendo, sócios da empresa falida, devedora principal. 

Interlocutória mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão 

monocrática.” (TJ-RS - AI: 70078344439 RS, Relator: Nelson José 

Gonzaga, Data de Julgamento: 20/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2018). Desta forma, não 

comporta guarida o pleito de atribuição do efeito suspensivo com relação 

aos avalistas do título exequendo, ainda que sejam sócios da devedora 

principal, sendo que, com relação a esta última, o feito deverá ser 

suspenso, à luz das normas que regem o procedimento de recuperação 

judicial, conforme alhures explicitado. Feitas tais ponderações, concedo o 

efeito suspensivo apenas à devedora principal, qual seja, Sangaletti 

Sangaletti & Cia Ltda, prosseguindo-se a execução com relação aos 

demais embargantes. Certifique a Sra. Gestora a tempestividade dos 

embargos à execução. Após, intime-se o embargado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do 

CPC/2015. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010100-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

LUCIANO JUNIOR AJALA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010100-42.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 

partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID nº 

15868792), deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que é improvável a conciliação nesta fase 

processual. Desta forma, vindo o laudo aos autos, cite-se a requerida dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002819-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (REQUERENTE)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

BARBARA BRUNETTO (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DA AMAZONIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1002819-69.2017.8.11.0015 Verifica-se que a 

recuperanda aportou novo plano de recuperação judicial, através dos Ids 

n.º 14992201/14992415, atendendo ao comando judicial constante do Id 

n.º 14290266. Destarte, resta imprescindível a convocação de nova 

Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 36, da Lei n.º 

11.101/2005. Nesse sentido, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO EM ASSEMBLEIA – TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE 

CREDORES DA MESMA CLASSE – DESÁGIO E PRAZOS EXCESSIVOS – 

ILEGALIDADES - NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE 

NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I – O plano de recuperação judicial, embora 

tenha sido aprovado em assembleia, só adquire status soberano quando 

atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser 

submetido ao controle de legalidade do Poder Judiciário. II - Na espécie, 

constitui flagrante afronta à lei, e aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade o tratamento desigual aplicado à credores da mesma 

classe, porquanto, para uns o deságio é maior que para outros, além de 

prazos diferentes de carência e parcelamento, de modo que, a anulação 

do plano de recuperação judicial e a necessidade de convocação de nova 

assembleia geral de credores é medida que se impõe.” (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10027391920188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data 

de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 23/07/2018) Deste modo, intime-se a Administradora 

Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a data e o local 

para realização da AGC. Com o aporte, expeçam-se os editais de 

convocação da assembleia geral de credores, em conformidade com o 

disposto no art. 36, incisos e parágrafos, da Lei n.º 11.101/2005, devendo 

a empresa recuperanda se atentar em promover a publicação do edital no 

órgão oficial e em jornais de grande circulação, contendo todas as 

informações necessárias à publicidade do ato, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Deverá a Sra. Gestora disponibilizar o expediente no Diário da 

Justiça eletrônico, para maior alcance e publicidade do ato. Intimem-se a 

recuperanda, o administrador judicial e os credores. Notifique-se o 

Ministério Público.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004591-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRA SILVA DE ABREU (REQUERIDO)

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1004591-33.2018.8.11.0015 Inicialmente, sem prejuízo 

de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC/2015, DEFIRO 

os benefícios da gratuidade judiciária à requerida, uma vez que presentes 

os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme 

documentos dos Ids nº. 13648423 a 13648460. Outrossim, não obstante a 

presente demanda seja ação de busca e apreensão, verifica-se que a 

requerida, em contestação (Id n°. 13648408), formulou pedido de revisão 

de contrato, postulando a descaracterização da mora, ante a cobrança de 

encargos abusivos (juros remuneratórios cumulados com juros de mora, 

honorários advocatícios, taxa de registro de contrato, tarifa de avaliação 

do bem e pagamentos autorizados). Neste ponto, insta salientar que o 

pleito de revisão de contrato é admitido, haja vista que, de acordo com o 

julgamento do REsp 236.497/GO, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que, na contestação de ação de busca e apreensão 

decorrente de alienação fiduciária, a defesa do requerido não se limitará 

ao pagamento do débito ou cumprimento das obrigações, podendo discutir 

as cláusulas contratuais que entende contrárias à lei. Ademais, verifica-se 

que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso 

Especial de nº 1.578.526/SP, determinou a suspensão, em todo território 

nacional, dos processos que versem sobre a validade da cobrança, em 

contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, 

registro de contrato e/ou avaliação do bem. Nessa senda, considerando 

que a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade 

contratual implica na descaracterização da mora, bem como considerando 

a decisão emanada pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 

1.578.526/SP, hei por bem aguardar ulterior deslinde, daquele, 

SUSPENDENDO o presente feito, com as devidas certificações. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002165-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULIANE SOARES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002165-48.2018.8.11.0015 Trata-se AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO com pedido de liminar, proposta por BANCO 

BRADESCO S.A em face de PAULIANE SOARES DE ARAÚJO, cujo 

objetivo é a apreensão do veículo (marca/ veículo: FIAT, ano: 2015/2016, 

modelo: PALIO FIRE WAY, cor: BRANCA, placa: QBQ-5989, chassi: 

9BD17144ZG7561518, RENAVAM: 01063109237), haja vista o 

inadimplemento da requerida. A busca e apreensão foi deferida 

liminarmente no ID nº12489695, tendo o veículo sido apreendido no ID 

nº12699780. A requerente, no ID nº 12916416, informou o pagamento da 

importância de R$ 20.770,23 (vinte mil, setecentos e setenta e vinte e três 

centavos), realizado pela requerida, incluindo os honorários advocatícios 

e as custas processuais. DECIDO: Verifico que, após a apreensão do 

bem, a parte requerida faz jus a restituição do bem, tendo em vista o 

pagamento do valor apresentado pelo requerente. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – LIMINAR 
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CUMPRIDA – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

RESTITUIÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – MULTA – CABIMENTO – 

PREVISÃO LEGAL DO ART. 3º, § 6º E § 7º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 – 

DECISÃO RECORRIDA EM DESCONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA 

DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Efetivada a 

purga da mora, a obrigação deve ser reconduzida à normalidade, com a 

restituição do bem ao devedor fiduciário. Se o credor alienar o bem após a 

purgação da mora, impossibilitando a sua restituição, deverá responder 

por sua atitude temerária, pagando o valor do veículo, além da multa de 

50% do valor originalmente financiado, prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto 

Lei nº 911/69.Não apresentado qualquer argumento novo capaz de 

modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se 

impõe.O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado 

na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir 

monocraticamente o feito posto à sua apreciação”.(TJMT-AgR 

125201/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 06/11/2014) Com efeito, tendo o 

devedor efetuado o pagamento da integralidade da dívida, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, terá o veículo 

restituído livre de ônus. A propósito, colaciona-se o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). [...] A entrega 

do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento 

integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 

4) Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor. 

Precedentes. 5) Recurso especial provido. (REsp 1287402/PR, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/06/2013)”. Do 

mesmo modo, segue o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE 

QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da 

mora, é necessário que a parte interessada deposite o valor integral do 

débito e não somente as parcelas vencidas. - O §1º, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de 

novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende 

as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, 

custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do 

pagamento apenas das vencidas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.16.006585-0/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/0016, publicação da súmula em 

24/05/2016)”. Grifei. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA SEGUNDO OS VALORES 

APRESENTADOS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO NA INICIAL. DEVOLUÇÃO DO 

BEM AO RÉU. INTELIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DO 

DECRETO-LEI 911/1969 ALTERADO PELA LEI 10.931/2004. 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.418.593/MS. CONFIRMAÇÃO 

DA MULTA DIÁRIA AO AUTOR PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 

DE DEVOLVER O VEÍCULO. [...] TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1509101-9 - 

Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: 

Osvaldo Nallim Duarte - Unânime - - J. 31.05.2016)”.Grifei. Deste modo, 

com fulcro no artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo nº 

1002165-48.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida 

por BANCO BRADESCO S.A em face de PAULIANE SOARES DE ARAÚJO. 

Após, com fulcro no artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, determino 

a imediata restituição do veículo “marca/ veículo: FIAT, ano: 2015/2016, 

modelo: PALIO FIRE WAY, cor: BRANCA, placa: QBQ-5989, chassi: 

9BD17144ZG7561518, RENAVAM: 01063109237” em favor da requerida, 

sem qualquer ônus, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Expeça-se o necessário. 

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005840-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. (AUTOR(A))

S. R. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1005840-19.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $30,943.02; Tipo: Cível; 

Espécie: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, Reconhecimento / Dissolução]; - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Reconhecimento / Dissolução] 

Parte Autora: MARLI BAZELESKI Parte Ré: EDILSON FERREIRA DE ABREU 

Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 13858876, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de Novembro de 2018, 

as 13h30min, e conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 

56/07, encaminho estes autos para as expedições necessárias. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3o - CPC (A intimação do autor para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop/MT, 2 de outubro de 2018. ELAIR 

FATIMA VEIGA DA FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, 

CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008716-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. A. D. C. (AUTOR(A))

A. S. (ADVOGADO(A))

J. I. A. D. C. (AUTOR(A))

M. W. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CASTRO ANDRADE OAB - 018.452.541-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1008716-78.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $11,244.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [LIMINAR, Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, 

Fixação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

[LIMINAR, Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação] Parte 

Autora: I. C. A. D. C. e outros (2) Parte Ré: MARCOS ABADE DE 

CARVALHO Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 

9736764, bem como em virtude da devolução da Carta precatória 

devolvida (I.D. 15787643), redesigno a audiência de Tentativa de 

Conciliação para realizar-se no dia 28 de Novembro 2018, as 14h30min, e 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

encaminho estes autos para as expedições necessárias. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop/MT, 6 de outubro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004397-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. D. J. (AUTOR(A))
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J. S. D. B. (AUTOR(A))

P. C. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1004397-33.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Alimentos, Guarda]; - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Alimentos, 

Guarda] Parte Autora: AUTOR(A): JIRLENA SILVA DE BARROS e outros 

Parte Ré: RÉU: JOSIVAL PEREIRA DE JESUS Certifico que, em cumprimento 

a determinação de I.D. 12983330, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 30 de Novembro de 2018, as 13h30min, e conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07, encaminho estes autos 

para as expedições necessárias. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o - CPC (A intimação 

do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). 

Sinop/MT, 13 de setembro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA FONSECA 

FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005373-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

H. H. (ADVOGADO(A))

E. F. (ADVOGADO(A))

E. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1005373-40.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $5,724.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Fixação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Alimentos, Fixação] Parte Autora: AUTOR(A): E. G. 

D. S. M. Parte Ré: RÉU: ALEXANDRO OLIVEIRA MARINHO Certifico que, em 

cumprimento a determinação de I.D. 13419938, designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 30 de Novembro de 2018, as 

14h30min, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07, 

encaminho estes autos para as expedições necessárias. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o - CPC (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de 

seu advogado). Sinop/MT, 26 de setembro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA 

DA FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010310-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ PELLOSO (REQUERENTE)

MARLY DE MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA FIORAVANTE PELLOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1010310-93.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $1,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [DEPOIMENTO, Tutela e Curatela, Intimação / Notificação]; - Parte 

Autora: WASHINGTON LUIZ PELLOSO Parte Ré: ELIZA FIORAVANTE 

PELLOSO Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao 

artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

encaminho estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora para que adote as providências 

necessárias no sentido de que esta (a parte autora) compareça, perante 

este Juízo e respectiva escrivania, a fim de assinar o Termo de Curatela 

Provisória e T ermo de Compromisso expedido nestes autos, em 

conformidade com a r. decisão (ID 16049788). , 19 de outubro de 2018 

ELAIR FÁTIMA VEIGA DA FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, 

CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013333-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. M. (REQUERENTE)

D. K. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1013333-81.2017.8.11.0015 Vistos em correição permanente. Trata-se de 

CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO proposta por 

NILSA RODRIGUES MICHELON em face de JOSEMIR MICHELON, alegando, 

em síntese, que se encontra separada judicialmente do requerido a longa 

data, tendo na oportunidade convencionado sobre a partilha de bens, 

guarda dos filhos e pensão alimentícia. Assim, requer a decretação do 

divórcio, voltando a usar o nome de solteira. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial, foi determinada a designação de audiência 

de tentativa de conciliação e a citação da parte requerida (Id. 11636657). 

Designada audiência perante o Núcleo de Conciliação, as partes 

compareceram, tendo a parte requerida manifestado expressa 

concordância com o pedido de divórcio (Id. 12135320 e 12135637). O 

Ministério Público indicou a desnecessidade de intervenção no feito (Id. 

12518942). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não há 

necessidade de dilação probatória, eis que os documentos constantes 

dos autos são suficientes para o deslinde da questão, razão pela qual 

conheço diretamente do pedido, para julgar antecipadamente o mérito, com 

fulcro no inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil. Analisando o 

mérito da ação, entendo que a pretensão da parte autora merece guarida, 

senão vejamos. A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 

6° do artigo 226 da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte 

redação: “§ 6° - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.” Pela 

leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, observa-se que, 

doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, através da 

decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de separação 

de fato e de prazo da separação judicial, sendo, ainda, que afigura-se 

desnecessária a aferição do elemento subjetivo (culpa ou dolo). Assim, de 

acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a 

decretação do divórcio é a falência afetiva da relação conjugal, podendo o 

divórcio ser requerido a qualquer tempo depois da celebração do 

casamento. “In casu”, tal requisito restou devidamente comprovado, visto 

que a parte autora afirmou o fim da relação, tanto que já se encontra 

separada judicialmente da parte ré há mais de dezoito anos em 

conformidade com a legislação antes em vigor e pretende dissolver o 

vínculo matrimonial. Outrossim, a parte ré manifestou concordância com o 

pedido de conversão da separação judicial em divórcio (Id. 12135637). Os 

bens já foram partilhados e os filhos em comum são maiores de idade. 

Consigo que a cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, 

NILSA RODRIGUES, vez que a regra é a perda automática do patronímico 

do marido como consequência do divórcio. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e, consequentemente, CONVERTO A SEPARAÇÃO JUDICIAL de 

Nilsa Rodrigues Michelon e Josemir Michelon em DIVÓRCIO, o que resulta 

na dissolução do vínculo matrimonial. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao respectivo Cartório de Registro Civil 

competente, nos termos do art. 32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 29, § 1º, 

alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos Registros Públicos. Anote-se que 

o cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Após as providências 
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necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 13 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito >

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162579 Nr: 10360-83.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMDS, LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10.865-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDIR DE ARRUDA 

MARTINS JUNIOR(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 10360-83.2011.811.0015 - Código:162579

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FRANCISCO LIRA SOUZA

PARTE REQUERIDA: LILIANE APARECIDA MOREIRA DE SOUZA e 

LOURDES MOREIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerente: FRANCISCO LIRA SOUZA, Cpf: 

16511026272, Rg: 1844286-2 SSP MT Filiação: , data de nascimento: 

28/06/1962, brasileiro(a), natural de Vitorino freire-MA, , comerciante, 

Endereço: Rod. Mt 208, Km 80 - Comunidade Nossa Senhora das Dores, 

06, Bairro: Assentamento São Pedro, Cidade: Paranaíta-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) PARTE(S) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO, em conformidade com 

o despacho de fl. 74, a seguir transcrito.

DESPACHO: Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito. 2. Havendo manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Não havendo manifestação no prazo assinalado, 

certifique-se e, em seguida, intime-se a parte ré, por meio da Defensoria 

Pública, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão e, em seguida, vistas ao Ministério Público. 4. Em não 

sendo localizada, intime-se a parte autora, por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, 485, § 1º). 5. Após a intimação por edital, havendo manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Em caso negativo, cumpra-se conforme o 

item “3” da presente decisão. 6. Ao final, conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestora Judiciária, que conferi e 

assino.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171265 Nr: 6474-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDCS, DDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20 (VINTE)

Valor a ser pago:787,27 (setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete 

centavos)

AUTOS N.º 6474-42.2012.811.0015 - Código: 171265

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: BRENDHA DE CARVALHO SAVASTANO 

representado(a) pela Genitora: DIRCE DE CARVALHO

PARTE RÉ/DEVEDORA: EDERALDO SIDNEY SAVASTANO

CITANDO(A, S): Requerido(a): EDERALDO SIDNEY SAVASTANO, Cpf: 

52275159134, Rg: 10935088 SSP MT Filiação: Aldo Savastano e Elza Rino 

Savastano, data de nascimento: 05/12/1974, brasileiro(a), natural de 

Cassilandia-MS, convivente, alinhador, Endereço: Rua Cascudo, 

Nº610-hotel da Mirta, Cidade: Sapezal-MT, atualmente em local incerto e 

não sabido.

VALOR DA CAUSA: R$ 787,27

FINALIDADE: CITAÇÃO da PARTE DEVEDORA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento 

das prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 787,27 (setecentos 

e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), referente ao período de 

Março à Maio de 2012, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 528). Fica, ainda, INTIMADO(A) o(a) 

Executado(a) de que as prestações vencidas no curso do Processo 

serão cobradas neste mesmo, sob as penas da Lei (Prisão Civil inclusive).

OBSERVAÇÃO: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Nome e Cargo do digitador: Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino 

Gestor(a) Judiciário(a)

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 86838 Nr: 4302-06.2007.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT, VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES (UNIJURIS-SINOP) - OAB:MT/13.906-B

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) do(a) Interditando(a), Dra. Vania Santos de Souza 

Dornelles, para que compareça, perante este Juízo e respectiva 

escrivania, a fim de retirar a Certidão de Nomeação como Curador Especial 

expedida nestes autos, em conformidade com a r. decisão de fls. 76.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161580 Nr: 9171-70.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVMDO, JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

AUTOS N.º 9171-70.2011.811.0015 - Código: 161580

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: CAUÃ VICTOR MIRANDA DE OLIVEIRA e 

JÉSSICA DA SILVA MIRANDA

PARTE RÉ/DEVEDORA: JÚNIOR CHARLES DE OLIVEIRA

CITANDO(A, S): Requerido(a): JÚNIOR CHARLES DE OLIVEIRA, CPF: 

73617130178, Rg: 20700717 Filiação: Maria Aparecida de Oliveira, data de 

nascimento: 13/08/1989, brasileiro(a), natural de Guarantã do norte-MT, 
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convivente, autônomo, servente/autonomo, Endereço: Rua da Alegria, Nº 

676, Bairro: Parque das Araras, Cidade: Sinop-MT, atualmente em local 

incerto e não sabido.

VALOR DA CAUSA: R$ 6.540,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da PARTE DEVEDORA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o 

pagamento do débito, no valor de R$ 12.597,42 (doze mil, quinhentos e 

noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), bem como de eventuais 

custas processuais (CPC, art. 523, caput), em conformidade com o 

despacho de fl. 66, a seguir transcrito.

 DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Considerando que a 

parte autora declarou que a parte ré encontra-se em local incerto e não 

sabido, determino a citação/intimação da parte ré por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para que, no prazo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito, bem como de eventuais custas 

processuais, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos da decisão de fls. 50/50-v. 2. Decorrido o 

prazo sem manifestação, desde já decreto a revelia da parte ré e, por 

conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua em substituição na 5ª Vara 

da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial da parte ré. 3. Intime-se o(a) 

Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para que apresente 

manifestação no prazo legal. 4. Após, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Em seguida, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 OBSERVAÇÃO: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009770-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TAVARES SERAFIM (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALINE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do 

p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 1 0 0 9 7 7 0 - 4 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$25,412.87;Espécie/Assunto:CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

Partes do processo: REQUERENTE: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

TRAFEGO REQUERIDO: SALINE TRANSPORTES LTDA - ME Senhor(a): O 

presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO de vossa senhoria 

para, efetuar o recolhimento referente a diligência do(a) Oficial de Justiça 

para o cumprimento do mandado, informando que a guia para o 

recolhimento está disponível no site: www.tjmt.jus.br, devendo a referida 

guia e comprovante serem anexados aos autos. CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,19 de outubro de 2018. 

SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007022-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

JOAO MORENO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do 

p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 1 0 0 7 0 2 2 - 4 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$2,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: JOAO MORENO SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, querendo 

manifestar-se à respeito da contestação apresentada que segue em 

anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,19 de outubro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006554-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

FABIANA HILARIA CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ILIDIO COUTO MOREIRA (RÉU)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do 

p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 1 0 0 6 5 5 4 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$50,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): FABIANA HILARIA CARDOSO DE 

OLIVEIRA RÉU: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, 

MUNICIPIO DE SINOP, ILIDIO COUTO MOREIRA, ADVOCACIA GERAL DA 

UNIAO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para, querendo manifestar-se à respeito das 

contestações apresentadas que seguem em anexo. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,19 

de outubro de 2018. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 

175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009284-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSONILTON COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCAS ASSMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do 

p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 1 0 0 9 2 8 4 - 6 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$25,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): GERSONILTON COSTA SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, querendo manifestar-se à 

respeito da contestação apresentada que segue em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,19 de outubro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007099-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN (ADVOGADO(A))

EDINA APARECIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do 

p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 1 0 0 7 0 9 9 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$1,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): EDINA APARECIDA PEREIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, querendo 

manifestar-se à respeito da contestação apresentada que segue em 

anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 
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Judiciário(a) SINOP,19 de outubro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008001-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do 

p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 1 0 0 8 0 0 1 - 0 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$152,433.71;Espécie/Assunto:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

(1118) Partes do processo: EMBARGANTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, querendo manifestar-se à respeito da manifestação apresentada 

que segue em anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,19 de outubro de 2018. SEDE DA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009110-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (ADVOGADO(A))

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ANDARES LTDA (REQUERIDO)

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

WILSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

OTAVIO LUIZ TIAGO (REQUERIDO)

FRANCISCO CHAGAS DA CRUZ (REQUERIDO)

PAULO BATISTA (REQUERIDO)

MARIO ANTUNES BASILIO (REQUERIDO)

MANOEL DOMINGOS FILHO (REQUERIDO)

HELOISA MARIA MARTINS PEIXOTO HUGUENEZ (REQUERIDO)

NELSON MAZIERO (REQUERIDO)

JULIANO MATTIELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA CERTIDÃO Certifico que conforme decisão os presentes autos 

foram materializados e serão apensados aos devidos processos no 

sistema apolo; Os presentes autos após materialização recebeu o Código: 

340101 CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 19 

de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010064-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

AURELINO SOUZA AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010064-97.2018.8.11.0015 AUTOR(A): AURELINO SOUZA AGUIAR 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – Compulsando os 

autos, verifico que até o momento não foi CUMPRIDA pelos REQUERIDOS o 

COMANDO JUDICIAL, a qual determinou aos Requeridos que 

disponibilizassem à parte Requerente o procedimento de que necessita, 

qual seja, “CATETERISMO CARDÍACO com VAGA em ESTABELECIMENTO 

OFICIAL ou PARTICULAR as suas expensas”. II – Assim, para que não 

haja maiores dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da 

parte Autora pela NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, devendo ser 

efetivado no valor dos orçamentos apresentados pelos PRESTADORES 

INTERCOR (Id. Num. 15931981) e FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (Id. Num. 16003218); III – Dada a 

urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a INTERCOR (Id. Num. 

15931981) e FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL 

SANTO ANTÔNIO (Id. Num. 16003218), para que REALIZE o 

“CATETERISMO CARDÍACO bem como INTERNAÇÃO CLINICA”, e informe, 

no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 3.300,00 (dois mil e 

duzentos reais) INTERCOR + R$ 3.162,50 (três mil cento e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) HOSPITAL SANTO ANTÔNIO = R$ 6.462,50 

(seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o 

que, desde já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO. Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual 

INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, 

apenas em casos EXCPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO 

MÉDICO PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em 

APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À 

MAIOR. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e 

com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos 

Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de 

acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in 

verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no 

‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir 

vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca 

da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246055 Nr: 15896-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELI DO NASCIMENTO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 147-149 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 145-146 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 
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parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 146, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 120005 Nr: 12167-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA VILARINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 193-196 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 191-192 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 192, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182458 Nr: 3415-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MARCHI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 148-150 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 146-147 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 147, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185756 Nr: 6907-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDIO ARVO HOLZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 172-175 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 170-171 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 171, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.
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 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267048 Nr: 7706-50.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA HELENA DOS SANTOS SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 53/64, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236935 Nr: 10029-62.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTANIRCI DE GODOY LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 78/83, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 99851 Nr: 6863-66.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMOCAR AUTOMOTIVA LTDA, ANTONIO 

DALVO LEITE, MEIRY MORAES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR, 

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO (PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO) - OAB:/MT18.026-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B/MT

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 100125 Nr: 7133-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMOCAR AUTOMOTIVA LTDA, MEIRY 

MORAES DE SOUSA, ANTONIO DALVO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR, 

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ (PROCURADORA DO 

ESTADO MT - OAB:/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B/MT

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181692 Nr: 2610-59.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DIAS IORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183220 Nr: 4227-54.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA TEIXEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNE BIZERRA MACCARINI - 

OAB:MT 16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190042 Nr: 11482-63.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDIRA PICHLER TESTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISINOP -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP, MUNICÍPIO DE SINOP - 

MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:OAB/MT 11.109-B, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 205887 Nr: 7665-54.2014.811.0015

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA ARAÚJO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT - FUNCAB, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA ARAÚJO JÚNIOR 

- OAB:14775-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206935 Nr: 8538-54.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDINALDO COSTA, SIONE PONTES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 
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SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 222238 Nr: 997-33.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:19.072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245726 Nr: 15671-16.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 263250 Nr: 5541-30.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA PARCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, 

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - OAB:12.687-B, EDNEY LUIZ 

HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI - OAB:OAB/MT 13.977, LUCA RIZZATTI 

MANDES - OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 105424 Nr: 12503-50.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR TENUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180338 Nr: 1165-06.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 181-196 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 178-180 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 179, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184142 Nr: 5202-76.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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 -I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 64 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls. 63 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 112503 Nr: 4697-27.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLENE ORTIZ BANDEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 -I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 48 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls. 46-47 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190097 Nr: 11541-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY PORFIRIO FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 124-126 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 122-123 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 123, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179018 Nr: 14873-60.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA GRAZIELLE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.339-0, RENATA S. PAULI LEITÃO - OAB:MT-10.476, 

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 -I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 149-162 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 146-148 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 107700 Nr: 139-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA LOPES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 196-202 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 193-195 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
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II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 194, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267060 Nr: 7718-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ZAWODINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 110-112 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 108-109 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 109, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182390 Nr: 3342-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO HENRIQUE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 105-107 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 103-104 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

109, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179973 Nr: 775-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 219-222 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 217-218 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 218, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236556 Nr: 9780-14.2015.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE LOURDES PIERETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 100-102 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 98-99 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 99, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 130494 Nr: 9710-70.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PETITÓRIO de fls. 122-123 como PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, 

razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA 

APOLO e na CAPA dos AUTOS, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO;

 II – Assim, consoante se infere dos autos, o direito da Requerente foi 

garantido por meio da SENTENÇA proferida no presente feito em 

02/10/2014 (fls. 71-76) e retificada parcialmente por meio do 

JULGAMENTO, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, nº 102773/2016, às 

fls. 104-109;

 III - Deste modo, sem embargos da adoção de outras medidas coercitivas 

caso se vislumbre necessário, DETERMINO que a Autarquia Executada 

seja INTIMADA, via mandado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

cumprimento à ORDEM JUDICIAL alhures citada, de tudo informando nos 

autos, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, além de, em 

tese, caracterização do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, o que NÃO É 

ADMITIDO, estando a EXECUTADA, pois, “ALERTA”;

 IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a Autora para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias;

 V – Após, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246752 Nr: 16343-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O MADEIRAS LTDA, ARNALDO TEICHEIRA 

TURRA, SOELI TEREZINHA TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Em que pese o PETITÓRIO de fls. 12-13, verifica-se que os Executados 

“Soeli Terezinha Teicheira e V.O Madeiras LTDA” não foram citados da 

presente demanda, eis que as CARTAS de CITAÇÃO de fls. 07/verso e 

fls. 09/verso retornaram pelos motivos de “Ausente” e “Não procurado”, 

razão pela qual INDEFIRO, por ora, o PEDIDO de PENHORA ON-LINE;

 II – Sendo assim, inicialmente, DEFIRO o PEDIDO de fls. 13 e DETERMINO a 

CITAÇÃO dos referidos EXECUTADOS por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, 

nos termos do art. 249 do CPC/2015;

 III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 104948 Nr: 11777-76.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. J. DE PAIVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 104925 Nr: 11900-74.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA BR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 
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SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 248634 Nr: 17489-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA PAULA LEITE OLIVEIRA & CIA LTDA, 

MARINA DE PAULA LEITE DE OLIVEIRA, ARNALDO DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Em que pese o PETITÓRIO de fls. 13-15, verifica-se que o Executado 

“Arnaldo de Oliveira Pinto” não foi citado da presente demanda, eis que a 

CARTA de CITAÇÃO de fls. 09/verso retornou pelo motivo de “Ausente”, 

razão pela qual INDEFIRO, por ora, o PEDIDO de PENHORA ON-LINE;

 II – Sendo assim, inicialmente, DEFIRO o PEDIDO de fls. 14 e DETERMINO a 

CITAÇÃO do referido EXECUTADO por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do art. 249 do CPC/2015;

 III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181280 Nr: 2185-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR RODRIGUES UCEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI GARCIA MIRANDA - 

OAB:OAB/PR 24.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 -I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 180 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls. 178-179 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 235391 Nr: 8996-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GHISI - MEI, GILBERTO GHISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267490 Nr: 8049-46.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUIPECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COUROS LTDA, EUNEZEBIO RIBEIRO DOS SANTOS, RICCELLE 

CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “2021” é INACEITÁVEL, vez que 

se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 103782 Nr: 10718-53.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP'S PARAFUSOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 
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(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 103374 Nr: 10424-98.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA NOBRE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 269021 Nr: 9101-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MOREIRA DE SOUZA - MEI, MARIA 

MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 104116 Nr: 11115-15.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDER E BUENO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 104969 Nr: 12092-07.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON NEIDECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 103595 Nr: 10561-80.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. LIMA VIDROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181649 Nr: 2573-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE CATARINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 199-211 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 192-193 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

195, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191792 Nr: 13419-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA NORTE DIESEL LTDA, ARTUR FERREIRA 

GOMES JÚNIOR, VALDOMIRO SÉRGIO MEDINA, OERTON VICENTE 

BARCELOS LOUREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Em que pese o PETITÓRIO de fls. 37-39, verifica-se que o Executado 

“Valdomiro Sérgio Medina” não foi citado da presente demanda, eis que a 

CARTA de CITAÇÃO de fls. 35/verso retornou pelo motivo de “Ausente”, 

razão pela qual INDEFIRO, por ora, o PEDIDO de PENHORA ON-LINE;

 II – Sendo assim, DETERMINO a CITAÇÃO do referido EXECUTADO por 

meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do art. 249 do CPC/2015;

 III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 163137 Nr: 11007-78.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ANTONIO MAURINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:MT-3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 90 (noventa) dias;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245237 Nr: 15278-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOBEL COMERCIO ATACADISTA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, DORALICE FATIMA CAMPOS DE 

FREITAS, ANDERSON MODESTINO DE FREITAS, JAIME MODESTINO DE 

FREITAS, AVYNER JUVENTINO DE LIMA, IRISLENE DE FREITAS, MARCIA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 86562 Nr: 3972-09.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. LIMA DIAS - ME, MARIA ALDENICE DE 

LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221744 Nr: 723-69.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIGIO JOAO ANGNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 176-188 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 172-175 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 175, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173362 Nr: 8555-61.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 203-207 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 200-202 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 201, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218614 Nr: 17388-97.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER WILSON RAFAEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 134-135 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 132-133 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 133, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.
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 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 200778 Nr: 3410-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 -I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 24 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls. 24-25 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008807-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP (IMPETRANTE)

ANDRE COELHO JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Sinop (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008807-37.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP 

IMPETRADO: PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR proposta por PAZ AMBIENTAL LTDA, em desfavor 

do PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, Sra. Vanusa 

Aparecida Serpa. Aduz que a Impetrante participou da “contratação de 

empresa especializada em prestação de serviços de coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos de 

Serviços de Saúde, pertencentes aos grupos A, B e E, conforme 

Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 e demais alterações, 

para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o 

Município de Sinop/MT fez publicar o Edital do Pregão Eletrônico n. 

50/2018, designando a sessão de abertura para o dia 03/09/2018 

(segunda - feira), às 09h”. Sustenta que “identificados vícios de legalidade 

que ensejaram sua impugnação em 24/08/2018, consoante determinação 

consignada no art. 41, §2º da Lei n. 8.666/93. Na citada impugnação, a 

então Impugnante registrou que o texto do instrumento convocatório 

haveria de ser modificado em razão de ilegalidades constatadas no Edital, 

abaixo apontadas, sob pena de restringir o universo de competidores no 

certame; a) Necessidade de inclusão da condição mínima de 03 (três) 

fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas de 

pequeno porte; b) Ausência de exigência de qualificação 

econômico-financeira – artigo 31, I da Lei n. 8.666/93; c) Exigência de 

parecer técnico constando os veículos licenciados; d) Ausência de 

informação sobre o balizamento do preço e quantidade de peso dos 

últimos 12 (doze) meses”. Informa ainda que “a autoridade coatora 

indeferiu o pedido formulado pela Impetrante, negando provimento à 

impugnação. Ato continuo foi realizada a sessão pública do Pregão, da 

qual participou apenas a empresa V M Serviços Ambientais Ltda., inscrita 

no CNPJ sob o n. 10.532.271/0001-41, declarada vencedora do certame”. 

Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que seja SUSPENSO O 

PREGÃO ELETRÔNICO N.50/2018, NA FASE EM QUE SE ENCONTRAR, ATÉ 

DECISÃO FINAL NO PRESENTE WRIT. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 

É o Relatório. Decido. O mandado de segurança é meio processual 

adequado, para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade 

pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição 

da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, 

mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito 

líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa 

natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO DA LIMINAR em 

sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação da 

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para 

o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio”. A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso versando, a RELEVÂNCIA dos FUNDAMENTOS NÃO 

restou DEMONSTRADA. Senão vejamos: “In casu”, a empresa 

IMPETRANTE requer que o Pregão Eletrônico nº 20/2018 para a 

contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de 

Resíduos de Serviços de Saúde, pertencentes aos grupos A, B e E, 

conforme Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 e demais 

alterações, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde seja SUSPENSO em razão de vícios de legalidades. Tais vícios são 

a) Necessidade de inclusão da condição mínima de 03 (três) fornecedores 

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte; b) 

Ausência de exigência de qualificação econômico-financeira – artigo 31, I 

da Lei n. 8.666/93; c) Exigência de parecer técnico constando os veículos 

licenciados; d) Ausência de informação sobre o balizamento do preço e 

quantidade de peso dos últimos 12 (doze) meses. Desta maneira, vale 

ressaltar a seguinte parte do Edital de Licitação, Pregão Eletrônico n° 

50/2018 - Registro de Preços nº 87/2018: 3.1 A participação neste pregão 

é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que atendam todas 

as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua 

conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
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suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela 

realização de tais atos às condições de habilitação estabelecidas no Título 

IX deste instrumento convocatório. Como também, destaco da Lei 8.666/93 

as seguintes informações: Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: II - 

Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 

manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 

trabalhos técnico-profissionais; Art. 7o As licitações para a execução de 

obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste 

artigo e, em particular, à seguinte sequência: I - projeto básico; II - projeto 

executivo; III - execução das obras e serviços. § 2o As obras e os 

serviços somente poderão ser licitados quando: I - houver projeto básico 

aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 

interessados em participar do processo licitatório; II - existir orçamento 

detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários; III - houver previsão de recursos orçamentários que 

assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 

serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo 

com o respectivo cronograma; IV - o produto dela esperado estiver 

contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o 

art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso. § 4o É vedada, ainda, 

a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços 

sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 

previsões reais do projeto básico ou executivo. § 5o É vedada a 

realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade 

ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 

casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o 

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de 

administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Por 

derradeiro, vejamos a analogia jurisprudencial: CONSTITUCIONAL. 

PROCESSUAL CIVIL. DMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO. DITAL Nº 03.04.02/2015. MUNICÍPIO DE BATURITÉ. 

CLÁUSULA QUE ESPECIFICA PARTICIPANTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, 

CAPUT E INCISO XXI DA CF/88. ART. 3º DA LEI Nº. 8.666/93. OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. NULIDADE 

RECONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Cuida-se de Reexame Necessário 

objetivando a eficácia do comando sentencial proferido pela MM. Juiz de 

Direito da 1ª Vara da Comarca de Baturité que, nos autos do Mandado de 

Segurança com pedido liminar, autuado sob o nº. 0005582- 

70.2015.8.06.0047, concedeu a segurança perseguida, anulando a 

cláusula confrontada do edital de Licitação na Modalidade Pregão 

Eletrônico nº 03.04.02/2015, que especificava os jornais de grande 

circulação no estado que poderiam participar do certame. 2. O artigo 37, 

caput, da Constituição Federal de 1988 prevê os princípios que a 

Administração Pública direta e indireta devem respeitar, destacando-se o 

da impessoalidade. O inciso XXI do mesmo artigo da CF/88, preceitua a 

necessidade da isonomia em licitações, ou seja, a igualdade entre os 

participantes. Por fim, o artigo 3º da Lei nº. 8.666/93 (Lei de Licitações) 

também estabelece a importância desses princípios nos procedimentos 

licitatórios. 3. Assim, não está em acordo com as normas constitucionais a 

municipalidade em restringir e especificar quem poderá participar do edital 

de licitação, excluindo, dessa maneira, participantes que atendem aos 

requisitos necessários para realizar o serviço buscado na contratação 

com a Administração Pública. 4. No caso dos autos, parte do edital 

(subitem 01 da cláusula 11 do anexo do edital), que especificava os 

jornais de grande circulação no estado que poderiam participar do 

certame, feriu a impessoalidade e a isonomia, sendo acertada a decisão 

que a considerou a cláusula nula. 5. Remessa Necessária conhecida, mas 

desprovida. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e 

discutidos estes autos de Reexame Necessário de nº. 

0005582-70.2015.8.06.0047, em que são partes as acima relacionadas, 

acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de 

votos, em conhecer da remessa, mas para negar-lhe provimento, nos 

termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza, 29 

de maio de 2017. (Processo: 00055827020158060047 CE 

0005582-70.2015.8.06.0047; Orgão Julgador: 1ª Câmara Direito Público; 

Publicação: 29/05/2017; Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA). REEXAME 

NECESSÁRIO. LICITAÇÃO. Pregão Presencial para aquisição de 

medicamento. Edital que especifica marca do produto licitado, em 

contrariedade ao art. 15, § 7º, inc. I, da Lei nº 8.666/93. Não comprovado 

que apenas a marca indicada atenderia ao interesse público. Segurança 

concedida em 1º grau – Decisão mantida em 2ª instância. RECURSO 

DESPROVIDO. (Processo REEX 40017714020138260114 SP 

4001771-40.2013.8.26.0114; Orgão Julgador 12ª Câmara de Direito 

Público; Publicação 04/05/2017; Julgamento 4 de Maio de 2017; Relator 

Isabel Cogan). Neste sentido, verifica-se que o EDITAL ao utilizar, no item 

3.1, a expressão “a participação neste pregão é exclusiva a 

microempresas e empresas de pequeno porte (...)”, acaba por restringir a 

livre concorrência entre as empresas cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. Ademais, mesmo que a Lei 

Complementar nº 123/2006 assegura as microempresas e empresas de 

pequeno porte, em seu art. 47 e art. 48, I essa “exclusividade”, no entanto 

a participação na concorrência do EDITAL deve ser ampla, garantindo tal 

“exclusividade” na fase decisória do mesmo. Outrossim, seguindo a 

análise da mesma Lei Complementar, o art. 49 apresenta os requisitos em 

que não se aplicará os artigos citados acima, tratando o seu inciso II sobre 

a possiblidade de se abrir a concorrência para outras empresas, que não 

as microempresas ou empresas de pequeno porte, quando não houver um 

mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 

instrumento convocatório. Vejamos: Art. 49. Não se aplica o disposto nos 

arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: II - não houver um mínimo de 

3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 

empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes 

de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

Diante de todo o exposto, bem como da Ata do Pregão Eletrônico nº 

50/2018 em ID. 15170413, a presente licitação obteve apenas uma 

proposta cadastrada de microempresa e empresa de pequeno porte, que, 

consequentemente, se manteve vencedora. Assim, verifica-se que o 

presente EDITAL possui vícios de legalidade, configurando VIOLAÇÃO do 

DIREITO LIQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, e, a coexistência dos 

REQUISITOS autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR 

pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. Por outro lado, 

o IMPETRANTE requer liminarmente a “suspensão do pregão eletrônico n. 

50/2018, na fase em que se encontrar, até decisão final no presente writ”, 

o que, para este JUÍZO não se verifica a melhor opção. Ou seja, este 

MAGISTRADO tem conhecimento, por meio de outras ações deste JUÍZO, 

que a questão “lixo” no Município de Sinop se demonstra muito delicada e 

de extremo cuidado para o mesmo. Sendo assim, verificada tal situação, 

entendo que, como melhor opção, de efeito prático ágil, a mera suspensão 

do edital para anulação em fase meritória demandaria um lapso temporal 

que a situação não comporta, eis que, intrinsicamente, como consectário 

jurídico lógico, a demanda requer a adequação do edital para que a 

licitação ocorra sem perda à população. Por tal motivo, com espeque no 

PRINCÍPIO da JURISDIÇÃO INCLUSIVA, segundo o qual VALIDAM-SE os 

DIREITOS SOCIAIS insertos na Constituição e nas Leis, de sorte que tem 

por fulcro o DIREITO POSITIVO, “in casu”, o artigo 37, “caput, da CF/88, 

conferindo INSTRUMENTALIDADE e EFETIVIDADE do DIREITO, DETERMINO 

que a AUTORIDADE COATORA adeque o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 

N. 50/2018, renovando todo o trâmite. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO 

LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do PREGÃO 

ELETRÔNICO N. 50/2018, na fase em que se encontrar, por vicio de 

legalidade, e, consequentemente, a ADEQUAÇÃO do mesmo e renovação 

do trâmite licitatório. NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) 

como COATORA(S), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, 

LMS), preste(m) as informações que entender(em) ser pertinentes, bem 

como cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as 

INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, 

LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010064-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

AURELINO SOUZA AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010064-97.2018.8.11.0015 AUTOR(A): AURELINO SOUZA AGUIAR 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – Compulsando os 

autos, verifico que até o momento não foi CUMPRIDA pelos REQUERIDOS o 

COMANDO JUDICIAL, a qual determinou aos Requeridos que 

disponibilizassem à parte Requerente o procedimento de que necessita, 

qual seja, “CATETERISMO CARDÍACO com VAGA em ESTABELECIMENTO 

OFICIAL ou PARTICULAR as suas expensas”. II – Assim, para que não 

haja maiores dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da 

parte Autora pela NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, devendo ser 

efetivado no valor dos orçamentos apresentados pelos PRESTADORES 

INTERCOR (Id. Num. 15931981) e FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (Id. Num. 16003218); III – Dada a 

urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a INTERCOR (Id. Num. 

15931981) e FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL 

SANTO ANTÔNIO (Id. Num. 16003218), para que REALIZE o 

“CATETERISMO CARDÍACO bem como INTERNAÇÃO CLINICA”, e informe, 

no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 3.300,00 (dois mil e 

duzentos reais) INTERCOR + R$ 3.162,50 (três mil cento e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) HOSPITAL SANTO ANTÔNIO = R$ 6.462,50 

(seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o 

que, desde já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO. Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual 

INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, 

apenas em casos EXCPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO 

MÉDICO PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em 

APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À 

MAIOR. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e 

com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos 

Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de 

acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in 

verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no 

‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir 

vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca 

da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004409-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO HF LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYLON BRUNO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004409-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MERCADO HF LTDA - ME 

REQUERIDO: RAYLON BRUNO DE MORAES Vistos, etc. I - DEFIRO o 

pedido da parte requerente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para 

que informe novo endereço da parte requerida, eis que restou infrutífera a 

tentativa de citação/intimação; II - Com efeito, designe nova data para 

audiência de conciliação e, para tanto, expeça-se novo mandado de 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006711-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BIONDO LOURENCO (EXEQUENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

POLIANA BATISTA ARAGAO BANDEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006711-83.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ERNANI BIONDO LOURENCO 

EXECUTADO: POLIANA BATISTA ARAGAO BANDEIRA Vistos, etc. I – 

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado fora 

recebido equivocadamente, uma vez que, conforme certidão de ID. 

12297325 o mesmo encontra-se INTEMPESTIVO. À vista disso, TORNO 

SEM EFEITO o despacho de ID. 12449850; II – Determino à Secretaria de 

Vara que CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença prolatada nos 

autos (ID. 11840470); III – Com efeito, INTIME-SE a exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, confira profícuo prosseguimento ao feito 

executivo, requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento; IV – Decorrido o aludido prazo, tornem os autos 

concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANTONIOLLI - MADEIRAS - ME (REQUERENTE)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO KAZUO ODA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001144-08.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FELIPE ANTONIOLLI - 

MADEIRAS - ME REQUERIDO: PAULO KAZUO ODA Vistos etc. I – 

INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

MANIFESTE quanto à certidão de ID. 14814566, requerendo, ao final, o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito; II – 

Após, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (REQUERENTE)

DIEGO LUCAS BECKER ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN RADO BARROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001983-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ODAIR JOSE SILVA 

CORRETOR - ME REQUERIDO: JONATAN RADO BARROSO Vistos, etc. A 

parte autora através do petitório retro, postula pela realização de pesquisa 

para obter endereço da requerida junto a órgão conveniado ao Poder 

Judiciário. Pois bem. Decido. Considerando que este juízo não é órgão 

consultivo e considerando, também, que o processo no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis deve obedecer aos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a teor do 
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que dispõe o artigo 2º da Lei 9.099/95, entendo que admitir pesquisas 

pelos sistemas BACEN, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e TRE, ou sistemas 

semelhantes, para obter endereço do executado é ir contra os critérios 

estabelecidos em lei para a tramitação de processos neste juízo, ante o 

caráter excepcional da medida. A propósito, nesse sentido orienta-se a 

jurisprudência. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO DOS ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS 

PELO SISTEMA DO INFOJUD - EXCEPCIONALIDADE - DECISAO 

MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, 

Data de Julgamento: 17/07/2012, 4ª Câmara Cível). Com efeito e sem 

maiores delongas, por entender que o pedido não se amolda a 

excepcionalidade ou aos princípios norteadores do JEC, INDEFIRO o 

pedido de pesquisa de informação de endereço da requerida. À vista 

disso, INTIME-SE a parte autora para MANIFESTAR no feito e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONOR BELILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000077-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEONOR BELILA DE SOUZA 

REQUERIDO: DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos, etc. Da análise 

atenta dos autos verifico que a parte requerida não compareceu à 

audiência de conciliação, uma vez que infrutífera a tentativa de 

citação/intimação. Sendo assim, DETERMINO: I - DESIGNE-SE NOVA DATA 

PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste 

Juizado, após, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA de citação/intimação da 

parte requerida o qual deverá ser cumprida através de Oficial de Justiça, 

no endereço declinado em ID. 15924904, para comparecimento em 

audiência; II - Restando negativa a diligência, intime-se a parte autora para 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

III - Após, de tudo CERTIFICADO, concluso para deliberação. Sirva o 

presente como MANDANDO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008899-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

ALMERITA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008899-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALMERITA DIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. I - DEFIRO 

o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte requerente justifique a 

ausência à audiência de conciliação (ID. 15984981), sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; II – Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação do requerente, tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010082-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

CRISTINO BISPO AROUCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

YARA ANGELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010082-55.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTINO BISPO AROUCHA 

REQUERIDO: YARA ANGELLI Vistos, etc. I – Considerando o pleito retro e 

a justificativa apresentada, DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 25 de outubro de 2018, às 08h30min; II - 

INTIMEM-SE as PARTES, bem como a testemunha arrolada em ID. 

13292716; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009300-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDYENE DE OLIVEIRA VERGINIO (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009300-48.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GLEIDYENE DE OLIVEIRA 

VERGINIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III - 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001620-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO TEICHEIRA TURRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001620-46.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: VALDIRENE LUCIANA MOREIRA 

TURRA, CARLOS ALBERTO TEICHEIRA TURRA Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista o descumprimento do acordo firmado com o Exequente, devidamente 

homologado por sentença, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 
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INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

MARKIONE OLIVEIRA FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000998-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARKIONE OLIVEIRA 

FEITOSA REQUERIDO: APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A 

Vistos, etc. 1. De proêmio DETERMINO que a Secretaria promova 

ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a inversão dos polos na 

presente fase processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor na fase de 

conhecimento) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado (Autor na fase de 

conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na 

fase de conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 19 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006599-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGEBURG DOROTI GALLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006599-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: TANIA MONTEIRO TRZINSKI 

REQUERIDO: INGEBURG DOROTI GALLI Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012981-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

GLEISON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA TEICHEIRA TURRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002260-49.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GLEISON FERNANDO CAMILO 

REQUERIDO: ANDREIA TEICHEIRA TURRA Vistos, etc. DEFIRO a petição 

retro, ao passo que DETERMINO: I – EXPEÇA-SE mandado de CITAÇÃO da 

parte executada, no endereço declinado nos autos, a ser cumprida via 

OFICIAL DE JUSTIÇA, para que, no prazo de 03 (três) dias pague o débito 

exequendo, nos termos do que dispõe o art. 829 do Código de Processo 

Civil; II – Restando infrutífera a diligência, INTIME-SE o exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito; III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010557-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

CLAUDIO SCALON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010125-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

RICARDO SILVA AMORIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR NARDIN (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ANDRE DA COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009335-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SPERANDIO (REQUERENTE)

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MARIN (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

MICHELE SPERANDIO, em face de ANTONIO CARLOS MARIN, objetivando 

o recebimento do débito representado pelos cheques inclusos nos autos. 

O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica do termo de 

audiência encartado aos autos. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu 

artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 

20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de 

conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 
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Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o 

julgamento da lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a 

revelia, por si só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata 

de presunção relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se 

reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. 

No que tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques 

incide desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem 

ser contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

nas cártulas que embasam a presente ação, no montante de R$ 2.550,00 

(dois mil quinhentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a partir 

da emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012707-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LEITE DE MELLO (REQUERENTE)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012707-74.2016.8.11.0015 REQUERENTE: BRENDA LEITE DE MELLO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Intime-se a requerida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos autos o cumprimento 

da tutela concedida nos autos, sob pena de majoração da multa diária para 

R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de adoção de outras medidas 

coercitivas cabíveis. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013396-55.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR (ADVOGADO(A))

VITOR NEI DALLA LIBERA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

VALTER ANTONIO PAJANOTI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002666-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SASSK INGRIDI BRITO LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003119-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

F.E. DA S. ROCHA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARI LUQUI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002227-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

S B REZENDE BATERIAS - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERVAL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002227-25.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: S B REZENDE BATERIAS - EPP 

EXECUTADO: EDERVAL PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. I – CUMPRA-SE a 

segunda parte do mandado de ID. 11182741; II – Após, certifique-se e 

concluso. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003212-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA PEDROSO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002856-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LAURINDO METZDORF (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001225-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

XENIA MICHELE ARTMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERVAL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011076-95.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA VIEIRA DA MAIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010160-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

DEPOSITO OURO VERDE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010160-61.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: DEPOSITO OURO VERDE LTDA 

- EPP EXECUTADO: GERSON DE OLIVEIRA Vistos etc. Considerando a 

resposta do ofício de ID. 15952280, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do exequente, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito. Após, de tudo 

CERTIFICADO, conclusos para deliberação. Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA de INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 19 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013558-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY (ADVOGADO(A))

SIRLEI ROSANI BERTOLDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (ADVOGADO(A))

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TAVARES DE MORAES (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013558-16.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SIRLEI ROSANI BERTOLDO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento 

de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 19 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012146-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA OUVERNE GONCALVES (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por CLAUDINEIA 

OUVERNE GONCALVES em face de VIVO S.A. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer, bem como nega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte Requerida sustentou a 

existência de vínculo e de débitos. Inicialmente cumpre consignar que a 

parte Requerente aju izou demanda simi lar ,  autos nº 

8012147-35.2016.8.11.0015, o qual se encontra em fase recursal, onde 

busca-se discutir a negativação no valor de R$ 106,72 referente ao 

contrato nº 2085216818. À presente lide aplica-se o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, 

CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva migração incumbia à 

parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. A prova 

produzida pela parte Requerida, telas sistêmicas com registros e 

informações, são capazes de controverter as alegações da parte Autora 

e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. As faturas 

colacionadas nos ids nº 13802118, 13802120, 13802132, 13802138, 

13802148 e 13802159 possuem endereço de entrega idêntico ao 

informado na petição inicial e nos extratos de negativação. Ainda, os 

extratos de negativação anexados no id nº 2255934 demonstram que a 

parte Requerente possui, respectivamente outras 12 negativações no SPC 

e Serasa e outras 9 no SCPC. Por fim, demonstrada a existência de 

relação jurídica entre as partes, impõe-se a procedência do pedido 

contraposto. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Requerente ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam R$ 106,72 (cento e seis reais e setenta e dois centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito 

e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010480-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ALVES SGOTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. DESIGNE-SE nova audiência de conciliação conforme pauta 

deste Juízo. Expeça-se o respectivo mandado de citação via AR para o 

endereço declinado nos autos, bem como intime-se a parte Requerente na 

pessoa de seu patrono habilitado nos autos. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ADRIANI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011080-35.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP REQUERIDO: ANDERSON ADRIANI DE ALMEIDA 

Vistos, etc. Em atenção ao pedido de penhora via BACENJUD, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

de débito atualizada; Ultimada esta providência, tornem os autos 

conclusos para deliberação em localizador próprio. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012065-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012065-89.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: AGUIA DO NORTE COMERCIO 

DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME 

Vistos, etc. I – Em atenção ao postulado, INTIME-SE o executado para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, APRESENTE o referido ACORDO realizado em 

ID. 15255616, sob pena de aplicação da multa estipulada em caso de 

descumprimento; II – Decorrido o prazo alhures, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos concluso para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se Às providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011586-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011586-96.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA EXECUTADO: WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA Vistos, etc. I 

- Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera 

a penhora em contas do executado, INTIME-SE o exequente para que este 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 

19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010767-16.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PIMENTEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010767-16.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: A J ALVES COMERCIO DE 

OXIGENIO LTDA - ME EXECUTADO: JULIANA PIMENTEL DA SILVA Vistos, 

etc. I - Tendo em vista que o executado até o presente momento não 

quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, 

nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia 

da operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera 

a penhora em contas do executado, INTIME-SE o exequente para que este 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 

19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010048-29.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEDI DOS SANTOS DE MACEDO (EXEQUENTE)

CRISTIANO LUIZ KAISER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

SOIHANY PRICILLA NUNES DE OLIVEIRA 04355883116 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010048-29.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: TEDI DOS SANTOS DE 

MACEDO EXECUTADO: SOIHANY PRICILLA NUNES DE OLIVEIRA 

04355883116 Vistos, etc. I - Tendo em vista que o executado até o 

presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do 

CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - Caso se constate 

frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar 

embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias; V - Caso contrário, quedando-se inerte o executado, 

certifique-se e intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito; VI - E ainda, na 

hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do executado, 

INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme 

artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010948-46.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MICHELLE MOREIRA CAMARGO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIA BEATRIZ MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDIR DA ROLD (ADVOGADO(A))

C. A. DE SOUZA FUJII & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010948-46.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: JULIA BEATRIZ MOREIRA 
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EXECUTADO: C. A. DE SOUZA FUJII & CIA. LTDA - ME Vistos, etc. I - 

Considerando que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral (ID 

9847875), até porque a sentença proferida nos autos não possui caráter 

terminativo, sendo possível a parte postular que novos atos sejam 

praticados, visando o adimplemento do débito exequendo; II- DEFIRO a 

pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; III - Caso constate-se frutífera a constrição, 

INTIME-SE o executado, através de mandado, para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça 

procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, 

ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; IV - Caso 

contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de 

propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Serve 

a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 19 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011078-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIA MARCIA CAETANO MAIA SANT ANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011078-65.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP REQUERIDO: JANIA MARCIA CAETANO MAIA SANT 

ANA Vistos, etc. I - DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo 

sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; II - Caso 

constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de 

mandado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade 

em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto 

da constrição, certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do 

executado; III - Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei 

n.º 9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

EDMAR VILANOVA (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V S - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

J C DA SILVA COMERCIO DE VEICULOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010711-41.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EDMAR VILANOVA 

REQUERIDO: V S - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, J C DA SILVA 

COMERCIO DE VEICULOS - ME Vistos, etc. I - Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas 

do executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

THIAGO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

ALBADILO SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000702-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: THIAGO DA SILVA SOUSA 

REQUERIDO: MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, NISSAN DO 

BRASIL AUTOMOVEIS LTDA Vistos, etc. I - Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas 

do executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012398-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO MOLINA RAMIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012398-41.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: CARLOS GUSTAVO MOLINA 

RAMIRES Vistos, etc. I - Tendo em vista que o executado até o presente 

momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no 

art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line 

via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 
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dias; V - Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003444-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003444-06.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. I - Tendo em vista que o executado até o presente momento 

não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; V - Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013354-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSANGELA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS proposta por MARCELO DE 

DEUS DA SILVA – ME em face de BENEDITA ROSANGELA DA SILVA. A 

parte Requerente aduz ser credora da parte Requerida na importância 

original total de R$ 2.710,63 (dois mil setecentos e dez reais e sessenta e 

três centavos) referente às ordens de serviço anexadas no id nº 

11030382. A parte Requerida, foi citada, conforme id nº 14677185, porém 

não compareceu à audiência de conciliação, conforme verifica-se do 

termo anexo ao id nº 14830997. Não comparecendo a parte Requerida à 

audiência de conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 

da Lei nº 9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não 

apresentarem defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO 

A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Quanto a existência do débito aluido, a prova material anexada aos autos 

resta suficiente; contudo, quanto ao pedido de perdas e danos não 

merece guarida. Ainda que tenha ocorrido a revelia, ou seja, a presunção 

relativa de veracidade dos fatos arguidos na petição inicial; isto por si só 

não implica em procedência automática do pedido em favor do autor. 

Sobretudo quando este formula pedido genérico de perdas e danos sem 

descrever quais foram os prejuízos sofridos e que ultrapassam a perda 

patrimonial ante o inadimplemento. Não havendo prova suficiente para 

amparar tal pleito resta impossível seu acolhimento. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 2.710,63 (dois mil setecentos e dez reais e sessenta e 

três centavos), devendo cada parcela ser atualizada pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento e com a incidência de juros legais fixados em 1% 

ao mês a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005031-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & SOCREPPA LTDA - ME (REQUERENTE)

DIEGO LUCAS BECKER ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO CLOVIS GALINDO (REQUERIDO)

MARCIA FONTES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005031-29.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SILVA & SOCREPPA LTDA - 

ME REQUERIDO: MARCIA FONTES DE JESUS, BELMIRO CLOVIS GALINDO 

Vistos etc. DEFIRO a SUSPENSÃO postulada pela parte Requerente no id 

nº 15537080 pelo prazo de 30 (trinta) dias; ficando a parte Requerente, 

desde logo, intimada a manifestar-se, após o decurso do prazo supra, sob 

pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 18 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011079-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIDE PIZE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011079-50.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP REQUERIDO: MARILEIDE PIZE Vistos, etc. I - Tendo 

em vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera 

a penhora em contas do executado, INTIME-SE o exequente para que este 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 

19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010331-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010331-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: THAIS RENATA DAMASO 

DOS REIS UMENO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência, para Fornecimento de Medicamento, 

proposta por THAIS RENATA DAMASO DOS REIS em desfavor de UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente qualificados 

nos autos. A autora narra que foi diagnosticada como sendo portadora de 

trombofilia, apresentando resultado como positivo para MUTAÇÃO DA 

ENZIMA METILENOTETRAHIDROFOLATO REDUTASE (MTHFR A1298C). 

Aduz que, o médico que lhe assiste, prescreveu para a requerente o uso 

do medicamento intitulado enoxaparina 40mg/sc/dia, de modo que as 

injeções deverão ser aplicadas durante o período de gestação mais 45 

(quarenta e cinco) dias após o nascimento do bebê, com vistas a proteger 

a vida da mãe e da criança. Relata assim a Requerente que deverá usar o 

medicamento prescrito pelo médico pelo prazo de 9 (nove) meses e 15 

(quinze) dias. Sustenta que é usuária do Plano de Saúde COPARTIC.4 

CONSULTA ASSOC. FEDERACAO – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

ADVOGADOS, registrado sob o nº 056.8283.002815.00-6, junto a 

reclamada desde 01/04/2017. Explana que recebido o diagnóstico médico, 

a Requerente buscou auxílio na operadora de seu plano de saúde, 

objetivando receber cobertura no tratamento indicado pelo especialista, o 

que lhe foi negado, pois de acordo com o entendimento da Requerida, a 

dispensação de tal medicamento não tem cobertura no ROL da ANS, salvo 

para uso ambulatorial. Pugna em sede de antecipação de tutela pela 

determinação de que a demandada proceda com o fornecimento imediato 

do medicamento receitado à autora. Com a inicial juntou documentos. É o 

Relatório. Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, para Fornecimento de 

Medicamento, proposta por THAIS RENATA DAMASO DOS REIS em 

desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acerca do tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Insta consignar que a relação contratual existente entre as 

partes resta comprovada, conforme documentos colacionados aos autos. 

In casu, na presente sede de cognição verifica-se presente a 

probabilidade de direito invocada pela requerente, haja vista que 

colacionou aos autos Receituário Médico, onde o médico que a 

acompanha atesta que a autora necessita “utilizar Enoxaparina 

40MG/SC/DIA até o fim da gestação mais 45 dias após o parto sob o risco 

de eventos tromboembólicos fatais devido ter trombofilia”. Além disso, 

trouxe comprovante da negativa do fornecimento do medicamento pela ré, 

onde argumenta que não seria possível o atendimento, em virtude de que a 

referida medicação não consta no Rol estabelecido pela ANS. O perigo de 

dano por sua vez, se perfaz caracterizado pelo quadro clínico da 

demandante, isto porque o uso do medicamento prescrito deverá ser 

iniciado imediatamente, para evitar que um coágulo se desenvolva e assim 

prejudique a saúde da Requerente, do feto ou de ambos. Outrossim, 

comungo do entendimento de que a opção de tratamento compete 

exclusivamente ao médico responsável pelo paciente e não à seguradora, 

uma vez que o direito a vida e a saúde é constitucionalmente protegido e 

na ponderação de valores tem prioridade sobre os demais. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a empresa 

requerida, podendo requerer o reembolso dos custos dos medicamentos, 

caso julgada improcedente a demanda . Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais I - Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a antecipação de 

tutela para DETERMINAR que a requerida seja compelida a DISPONIBILIZAR 

ou COBRIR OS GASTOS com o tratamento indicado pelo médico da autora, 

qual seja o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA, na dosagem 

40mg/sc/dia, durante toda a gestação mais 45 (quarenta e cinco) dias, 

num total de 285 unidades dando-se início ao cumprimento no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa. II - cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 19 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010219-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARGILAR JUNIOR (REQUERENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SITE "OLHAR CIDADE" (REQUERIDO)

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010219-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO ARGILAR JUNIOR 

REQUERIDO: TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME, INTERNET NEWS 

NETWORK BRASIL LTDA - EPP, SITE "OLHAR CIDADE" Vistos, etc. Ressai 

dos autos que a parte requerente postula pela extinção e arquivamento do 

feito (ID. 15973512). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores 

delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte requerente , em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 19 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008614-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANELLI AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença, a desistência dos 
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Embarrgos de Declaração opostos; bem como o acordo realizado pelas 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIR SCARDUA BALASTRELLI (REQUERENTE)

MARIANA AMORIM RIPOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

TAIS BORJA GASPARIAN (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no qual as 

partes Executadas foram condenadas solidariamente nos termos da 

sentença proferida no id nº 14383788. A primeira parte Executada, TERRA 

NETWORKS BRASIL, adimpliu com a sua quota parte conforme depósito no 

id nº 14706617; por seu turno, a segunda parte Executada, BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A, procedeu com o pagamento integral da 

condenação conforme depósito no id nº 15523781. Sobreveio 

manifestação da parte Exequente (id nº 15822973) postulando pelo 

levantamento integral dos valores depositados no id nº 14706617 e 50% 

dos valores depositados no id nº 15523781. Diante do exposto, ante a 

notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 

924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, 

em benefício da parte Exequente, DENIR SCARDUA BALASTRELLI, para 

levantamento do valor integralmente depositado no id nº 14706617, qual 

seja, R$ 5.127,10 (cinco mil cento e vinte e sete reais e dez centavos) e 

50% dos valores depositados no id nº 15523781, qual seja, R$ 5.969,95 

(cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos) conforme dados bancários informados no id nº 15822973. 

Ainda, INTIME-SE a segunda parte Executada, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos 

os dados bancários para a restituição do saldo remanescente – 50% 

(cinquenta porcento) do valor que depositou e, aportando nos autos tais 

informações, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, qual seja, R$ 5.969,95 

(cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos). Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as 

baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010589-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABRICIO DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS proposta por 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A em 

face dos cálculos apresentados por FABRICIO DE OLIVEIRA LOPES. 

Ressai dos autos que a parte Impugnante foi condenada a pagar à parte 

Impugnada a importância de R$ 2.700,00 atualizada pelo INPC a partir do 

evento danoso e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir 

da citação (id nº 2997384). Ao longo do processo a parte Impugnada 

apresentou em diversos momentos cálculo que reputada atualizado; 

contudo no id nº 10153428 a parte Impugnante opos Exceção de 

Pre-Executividade visando questionar excesso de penhora o qual foi 

julgado procedente (id nº 11564834) para determinar que a parte 

Impugnada juntasse, agora, aos autos, cálculo atualizado segundo os 

parâmetros fixados na sentença original, bem como incidindo a multa de 

10% fixada no art. 523, §1º, NCPC. Contudo a parte Impugnante aduziu 

divergência quanto aos marcos temporais utilizados. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Para que seja averiguado a correção dos cálculos ofertados 

deve-se, primeiramente, estabelecer os marcos temporais. A citação da 

parte Impugnante, conforme Mov. 07, ocorreu em 11.02.2016. Por seu 

turno a correção monetária, observando-se a Súmula 580, STJ irá incidir a 

partir da data do evento danoso, qual seja a data do sinistro. Conforme 

disposto na Súmula 580, STJ. Em razão do adimplemento tempestivo, mas 

informação tardia quanto ao pagamento da condenação que ensejou no, 

desnecessário prosseguimento da demanda, sobreveio sentença na 

Exceção de Pre-Executividade (id nº 11564834) determinando a incidência 

a multa do art. 523, §1º, NCPC. Ao longo do trâmite processual, cada uma 

das partes apresentou diversos cálculos como termos iniciais divergentes; 

divergência esta que ensejou na interposição da presente Impugnação 

aos cálculos. Em observância à sentença, já transitada em julgado, tenho 

que o valor da condenação, R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso, 

ou seja, 22.02.2014 (id nº 2236030), marco este reconhecido pela própria 

Impugnante no cálculo ofertado no id nº 10153428. Quanto aos juros estes 

deverão incidir a partir da citação da parte Impugnante, qual seja, 

11.02.2016 (Mov. 07). Todavia, referidos valores deverão ser acrescidos 

da multa de 10% (dez por cento) fixada no art. 523, §1º, NCPC; devendo, 

ainda o referido cálculo limitar-se até a data do pagamento voluntário 

efetuado pela parte Impugnante, ou seja, até 23.03.2017 (id nº 10153433). 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente a IMPUGNAÇÃO 

aos cálculos para fixar os termos inicial, como sendo, correção monetária 

pelo INPC a partir de 22.02.2014 até 23.03.2017; juros legais fixados em 

1% ao mês a partir de 11.02.2016 até 23.03.2017 e incidência de multa de 

10%. INTIME-SE a parte Impugnada/Requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente os cálculos atualizados nos parâmetros acima 

determinados; bem como, INTIME-SE a parte Impugnante/Requerida para 

que se manifeste, subsequentemente, em igual prazo. Apurado o valor 

atualizado da condenação, retornem os autos conclusos para análise 

quanto à liberação do alvará e existência de saldo remanescente. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI (ADVOGADO(A))

ALDINO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

MARCIELEN GARCIA SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de impugnação ao cumprimento 

de sentença, com alegação de suposto excesso nos cálculos 

apresentados pelo Exequente, ora impugnado. A meu sentir, não há 

excesso de execução, apenas interpretação equivocada dos cálculos, 

senão vejamos. Considerando que a sentença estabeleceu a condenação 

solidária entre as Requeridas no que tange aos danos morais, bem como, 

que a parte Ré Editora Três permaneceu inerte quanto aos valores 

arbitrados, é legitima a execução do valor integral - R$ 3.000.00 (três mil 

reais) - em face, apenas, da segunda Ré, Editora Globo. Os juros de mora 

sobre o montante deverão incidir em caso de inércia após a intimação da 

presente decisão. Vale consignar que o montante devido pela segunda 

Requerida (Ed. Globo) a título de ressarcimento e, ainda, metade do valor 

devido solidariamente a título de danos morais, foi depositado de maneira 

voluntária pela mesma em mov. de id. 13113088. Assim, resta à Executada 

Embargante, a obrigação solidária no montante de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). “Ex positis” JULGO IMPPROCEDENTE os presentes 
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EMBARGOS À EXECUÇÃO, para declarar extinto com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, DETERMINANDO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DEFIRO, desde já a liberação dos 

valores incontroversos depositados nos autos, após as devidas 

intimações; Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007909-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada (id nº 14660544). Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito no id nº 

14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS GOTARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho de 

aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

como perícias de órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral 

realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que o consumo não estava sendo registrado de maneira 

correta tendo em vista que mesmo após a requerida trocar o aparelho 

verifico que o consumo da parte autora continuou o mesmo. Nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, por 

exemplo. Nesse sentido, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva sem a devida 

comprovação necessária de tal irregularidade. Em caso semelhante o 

posicionamento que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, 

consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 (...)(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 

13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que a reclamada imputa 

unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora do autor, e afere 

cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, 

sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora litigada. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora, para 

DESCONSTITUIR a fatura referente a recuperação de consumo, via de 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007364-51.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MILENE APARECIDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004998-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LEANDRO MONTEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 
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ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 196,77 (cento e 

noventa e seis reais e setenta e sete centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007294-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela parte Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação além de telas de seu 

sistema interno, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$287,80 (duzentos e 

oitenta e sete reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012874-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE LOPES SENAS (REQUERENTE)

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012954-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SERGIO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012954-55.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO SERGIO DIAS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14811590 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004501-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

GENESIO THIEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SAUCEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012955-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS TED FERNANDES (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA TOBIAS MARINS (ADVOGADO(A))

ALINE IACOVELO EL DEBS (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO DE MORAES FILHO (ADVOGADO(A))

ELISSA MACEDO FORTUNATO (ADVOGADO(A))

DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. (REQUERIDO)

ADRIANA CESTARI (ADVOGADO(A))

FILLIPI MARQUES BORGES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008406-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 
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Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012976-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 
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consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008251-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BINHARDI FELTRIN (REQUERENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012225-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ESCOBAR & ESCOBAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004178-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA DE PAULA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007257-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONIELCIO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 
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indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 215,47 (duzentos e 

quinze reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007146-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEFERSON DE SOUZA LOBASKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 
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do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007144-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAX RENAN DE SOUZA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 180,93 (cento e 

oitenta reais e noventa e três centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005739-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA EGIDIO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS (ADVOGADO(A))

FABIO RICARDO CAVINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CESAR FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 
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necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006689-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO CAXIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta 

prejudicial de mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. 

Discorre que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria 

jus a indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$109,63 (cento e 

nove reais e sessenta e três centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006786-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO PEREZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 
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tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. Quanto à falta de interesse de agir, 

verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se 

como legítima a pretensão lançada na presente demanda. E ainda, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outras anotações em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome da autora, sendo 

algumas anteriores a versada nos autos. “Ex positis”, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência 

do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do 

artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado e não havendo requerimento de cumprimento de sentença no 

prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006847-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO AMARO DIAS SACRAMENTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela parte Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se infere da 

passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam e R$ 127,61 (cento e 

vinte e sete reais e sessenta e um centavos), acrescidos de correção 
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monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003871-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

GILMAR CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela parte Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se infere da 

passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam e R$ 149,97 (cento e 

quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004649-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta 

prejudicial de mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. 

Discorre que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria 

jus a indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 
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afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004655-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA VERDI VIEIRA CHAVES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 
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ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004656-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Preliminarmente, quanto à falta de 

interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis 

que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na presente demanda. 

E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder 

judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um provimento 

jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que garante o 

direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado 

Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. É incontroverso nos 

autos que o autor fora negativado por suposto débito com a Reclamada. 

Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o 

apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização da 

requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

exclusão. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 
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menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006935-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALCELIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006971-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SAADJEAN DE CAMPOS (REQUERENTE)

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 
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corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007005-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

SAMARA LOURENCO MOURAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Preliminarmente, quanto à falta de 

interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis 

que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na presente demanda. 

E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder 

judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um provimento 

jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que garante o 

direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado 

Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. É incontroverso nos 

autos que o autor fora negativado por suposto débito com a Reclamada. 

Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o 

apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização da 

requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 783 de 931



exclusão. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007028-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO HENRIQUE MARQUES (REQUERENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 
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acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 9% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007049-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI GUERREIRO CAMPOS (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, 

primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de 

interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outra anotação em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise da certidão aportada, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome do autor. “Ex positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a 

inexistência do débito, de outro modo. julgo improcedente o pedido de 

danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos 

do artigo 55, da lei 9099/95. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007094-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 
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autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos que a 

mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se infere da 

passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das 

alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas 

alegações. Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006401-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

FATIMA JEZUR DOPKC (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO BOM JESUS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

objetivando o recebimento do débito representado pelas Notas inclusas 

nos autos. Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 
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autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

nas notas que embasam a presente ação, no montante de R$ 2.615,59 

(dois mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), 

corrigidas monetariamente a partir da emissão do título e, acrescida de 

juros legais de 1% ao mês, desde a data de vencimento de cada 

nota/boleto. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007129-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LENILSON MOURAO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007814-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UIRIS MUNIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela parte Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 
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requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a e R$508,91 

(quinhentos e oito reais e noventa e um centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005232-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CARLOS EDGAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO Extrai-se dos autos 

que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$65,56 (sessenta e 

cinco reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006458-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDERSON PIRES MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 316,77 (trezentos e dezesseis reais e setenta e sete 

centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o 

vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010950-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos comprovando a relação jurídica existente entre as partes e, 

ainda, que o contrato em testilha fora cancelado em razão de 

inadimplemento. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 
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de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE LUCAS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura (digital) 

muito semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópias da 

documentação pessoal da mesma e apontando a existência de 

contratação. Registre-se que a Autora não carreou aos autos qualquer 

notícia sobre extravio ou furto/roubo de seus documentos pessoais, o que 

descarta a possibilidade de fraude, eis que não teria como um terceiro 

mal-intencionado portar seus documentos. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 
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prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007353-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIANE MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006849-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO AMARO DIAS SACRAMENTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços além de histórico de pagamentos e telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 
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Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$177,91(Cento e 

setenta e sete reais e noventa e um centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006853-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE ALVES LOPES (REQUERENTE)

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que houve constatação 

de irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado valor exorbitante referente ao consumo de energia não faturada. 

A Requerida aponta que foram realizados os procedimentos corretos para 

apuração da irregularidade, inclusive, perícia sendo devidos os valores, 

de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

No que tange a defesa apresentada pelo Autor, verifico que não foram 

impugnadas as irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela 

Requerida e a ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência 

de comprovação da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é 

irrelevante para a resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a 

parte autora responsável pela manipulação do medidor, dela 

beneficiou-se. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REALIZADO - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA 

CARACTERIZADA - MESMO QUE NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A 

RESPONSABILIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO 

BENEFÍCIO DO CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO 

CONSUMIDOR CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - 

RECONVENÇAO PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

-EMISSÃO DE FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS 

DIFERENÇAS APURADAS EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO 

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - 

OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE PAGAMENTO DOS VALORES 

COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - 

AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim Acacio de Moura e Costa - 

Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a recuperação de consumo, 

ainda que não tenha ocorrido fraude no medidor, uma vez que o 

consumidor foi beneficiado pela medição a menor. O que não pode ocorrer 

é o corte de energia em razão do eventual inadimplemento dos valores 

apurados pela concessionária de energia por tratar-se de débitos 

pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001281-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEY PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006863-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNYFFER SPILLER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

objetivando o recebimento do débito representado pelas Notas inclusas 

nos autos. Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. À vista 

de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial, condenando a parte requerida à pagar a parte 

autora a quantia de R$ 653,53 (seiscentos e cinquenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), sendo este o valor das notas que embasam a 

presente demanda, acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde a 

data do vencimento do respectivo título; e de juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN), a partir 

da citação. Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010081-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA NASSIMBENI DOS SANTOS (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALLAN CARLOS SCHIMIDT (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANE ROZA COIMBRA (REQUERENTE)

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009331-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL SENEDESI DE PAULI (REQUERENTE)

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MONTENEGRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Apenas para situar a questão, façamos uma breve 

digressão acerca dos fatos constantes nos autos. Cuida-se de AÇÃO DE 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, 

proposta por BRASIL SENEDESI DE PAULI em face de ALBERTO 

MONTENEGRO, em que o autor objetiva a transferência de animal de raça 

adquirido em leilão para o seu nome. Discorre que tem a posse do animal 

desde a referida compra, bem como, que buscou junto ao Requerido a 

transferência após a quitação do preço, contudo, o mesmo quedou-se 

inerte. Citado dos termos da presente ação, o Réu não compareceu à 

audiência de conciliação designada, tampouco apresentou defesa. A Lei 

nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. Os 

documentos apresentados pela parte Autora, corroboram os fatos 

narrados na inicial, restando incontroverso o pedido, diante da REVELIA 

consignada. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando o Reclamado na OBRIGAÇÃO DE FAZER a transferência do 

registro do animal Winner Keys/32m//alazão/Reg. P163438 para o nome do 

Autor. Por consectário, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Diante da REVELIA 

consignada, oficie-se a ABQM para efetividade da decisão. Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PAULI (REQUERENTE)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FLAVIO 

PAULI em face de VIA VAREJO S/A. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto à regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes. Em sua petição inicial, afirma que efetuou um 

compra com pagamento à vista, motivo pelo qual seu seria indevida a 

inscrição; por seu turno, a parte Requerida sustenta preliminar de carência 

de ação, incompetência territorial e no mérito improcedência por 

inexistência de ato ilícito e regularidade da negativação. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de CARÊNCIA DE AÇÃO não prospera, 

uma vez que a parte Requerente distribuiu o presente feito em 16.03.2018, 

utilizando-se de de extrato emitido pelo CDL local em 12.03.2018. Ainda 

que referida negativação, conforme comprova a parte Requerida tenha 

sido excluída em 15.03.2018; torna-se incontroverso que houve a inclusão 

do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não há que 

se falar em INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL quando o conjunto probatório 

dos autos é suficiente a demonstrar a residência do autor no foro de 

distribuição do feito; tal como ocorre no presente caso, onde o extrato do 

CDL e a própria Nota Fiscal emitida pela parte Requerida contem endereço 

desta urbe. Por fim, no que tange à impugnação à gratuidade da Justiça 

referido pedido resta prejudicado ante o disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95; devendo, se for o caso, referida impugnação ser apresentada 

em caso de recurso. Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas 

e por não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. O 

cerne da presente demanda restringiu-se à prova da regularidade do 

débito; ônus que incumbia à parte Requerida, eis que a parte Requerente 

trouxe aos autos cópia da Nota Fiscal e de comprovante e pagamento no 

valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) conforme id nº 

12273892. Portanto, deveria a parte Requerida, em sua defesa trazer aos 

autos provas a demonstrarem a origem do débito negativado no valor de 

R$ 428,75 (quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), o 

que não ocorreu. Ainda que referida negativação já tenha sido baixa 

persiste o dever de indenizar, posto que o ato ilícito – inscrição indevida – 

já se consumou. E, nesta senda, não havendo nos autos quaisquer 

provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 
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reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; bem como CONDENAR 

a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005591-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO (ADVOGADO(A))

JHONY BELILA BERNADELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CALIXTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZE BEZERRA PONZIO (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, LAIZE BEZERRA PONZI, aduziu OMISSÃO quanto a sentença 

proferida no autos que julgou procedente pedido contraposto, sob o 

argumento de divergência no valor. Em que pese os argumentos da parte 

Embargantes estes não prosperam. É certo que o pedido contraposto, a 

teor do art. 31 da Lei nº 9.099/95 deve encontrar-se adstrito aos fatos e 

fundamentos da controvérsia. Pois bem, a condenação da parte 

Embargante, no pagamento da importância de R$ 349,67 (trezentos e 

quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) enquanto a 

negativação questionada era de R$ 300,05 (trezentos reais e cinco 

centavos) não viola referida disposição. Não há qualquer violção posto 

que trata-se de apenas atualização monetária e incidência de juros de um 

débito reconhecido como devido. Ora, é certo que ao tempo da inscrição o 

valor devido pela parte Embargante perfazia a importância de R$ 300,05; 

contudo, ao tempo da contestação, referido valor já encontrava-se 

defasado, motivo pelo qual a parte Requerida procedeu com sua correção 

monetária. Dito isto, o pedido contraposto esta restrito aos fatos e 

fundamentos da petição inicial, uma vez que tais fatos e fundamentos, 

referem-se a contrato pactuado entre as partes e que originou ao débito e 

não, especificamente ao valor em si. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da 

forma que fora lançada. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal arquivem-se o 

presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005654-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

LUCAS SANTANA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CESAR TERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, aduziu OMISSÃO quanto a 

sentença proferida no autos. Em suas razões a parte Embargante 

sustentou erro material quanto ao valor a ser restituído e omissão pela 

ausência de condenação na obrigação da parte Requerente em restituir à 

parte Embargante o aparelho celular. Compulsando os autos verifica-se 

que assiste parcial razão à parte Embargante; tão somente no que tange 

ao erro material quanto ao valor a ser restituído; isto porque, não há nos 

autos nenhum indício hábil a demonstrar que a parte Requerente tenha, de 

fato, recebido o aparelho celular após o seu reenvio à assistência técnica 

conforme comprovado no id nº 6781358. Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para 

retificar o valor a se restituído ao patamar de R$ 2.069,90 (dois mil 

sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme nota fiscal 

constante nos autos e mantendo-a da forma que fora lançada a sentença 

em seus demais termos. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal arquivem-se o 

presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005063-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ CECILIA WARMLING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 
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partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013138-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

WALDIRENE MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A patro da parte Embargante menejou 

os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não arbitrou a 

esta honorários advocatícios. Compulsando os autos, vislumbro a 

OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. Neste interím, as partes 

compuseram extrajudicialmente a lide, conforme petição de acordo juntada 

aos autos no id nº 13079247. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, para ARBITRAR em favor da advogada da 

parte Embargante, ante sua atuação de advogada dativa na defesa dos 

interesses da parte Requerente, 02 (duas) URH, expeça-se as 

competentes certidões, mantendo-se na íntegra os demais termos da 

sentença Embargada. Por oportuno, HOMOLOGO por sentença o acordo 

realizado pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, 

e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002839-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL DA MATA RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

HENRY NICOLAS HERBAS VASQUEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença, a desistência dos 

Embarrgos de Declaração opostos; bem como o acordo realizado pelas 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006292-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002627-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente foi devidamente 

intimada a dar prosseguimento do feito, contudo deixou transcorrer “in 

albis” seu prazo. Desta forma, considerando a inércia desta em promover 

as diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000791-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.R.DOS SANTOS TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença, a desistência dos 
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Embarrgos de Declaração opostos; bem como o acordo realizado pelas 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA CARLA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004487-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO JOAO LAZZAROTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011623-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente foi devidamente 

intimada a juntar aos autos documento hábil a comprovar seu impedimento 

em comparecer à audiência de conciliação designada, eis que a via 

originalmente anexada estava ilegível; todavia, deixou transcorrer “in albis” 

seu prazo. Desta forma, considerando a inércia desta em promover as 

diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011847-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

SOLIMAR MORAIS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013505-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 
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considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012242-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT (ADVOGADO(A))

LIDIA MAXIMO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013837-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELIC ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à suposta OMISSÃO na SENTENÇA. Os embargos de 

declaração serão acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação perante o JEC, 

DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe ao julgador o 

provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão providos em 

caso de verificado que assiste razão ao embargante em requerer o 

saneamento do respectivo vício. In casu, verifico que o autor insurge-se 

quanto a sentença que julgou pela extinção do processo em razão da 

ausência do requerente em audiência conciliatória. Em conformidade com 

o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. Desse modo, a eventual justificativa da 

ausência isenta o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a 

extinção, medida imperiosa. “Ex positis”, ACOLHO EM PARTE os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos apenas para modificar a 

sentença quanto às custas, isentando o Requerente no pagamento das 

mesmas conforme exposto no § 2º do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006562-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OUVERNE GONCALVES (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARVALHO (REQUERENTE)

MARCIA TEREZINHA BANTLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CEZAR CLAUDIO GRANETTO (REQUERIDO)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante (mov. de id. n.º. 15285460), 

verifico que o RECORRENTE insurge-se quanto à suposta extrapolação 

dos limites da lide na condenação – sentença ultra petita – e, ainda, 

suposta omissão no que tange ao arbitramento de honorários da 

advogada dativa nomeada. Pede aplicação de efeitos infringentes aos 

presentes embargos. Os embargos de declaração serão acolhidos 

sempre que visualizada a OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, 

contudo, o conhecimento dos embargos não impõe ao julgador o 

provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão providos em 

caso de verificado que assiste razão ao embargante em requerer o 

saneamento do respectivo vício. In casu, entendo que assiste parcial 

razão à parte Recorrente, eis que a sentença foi omissa. No que tange ao 

valor da condenação, tenho que a sentença foi omissa na fundamentação 

ao não detalhar os valores arbitrados. O montante se refere à soma dos 

valores cobrados a título de estadia mensal dos animais, aplicando-se 

simples cálculo aritmético para o arbitramento, senão vejamos: Período de 

agosto de 2016 a janeiro de 2017: R$ 1.800,00 x 06 (meses) = R$ 

10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Período de 10 (dez) dias em 

fevereiro: R$ 1.800,00 / 30 (trinta dias) = 60 (sessenta reais) por dia; R$ 

60,00 x 10 (dez dias) = R$ 600,00 (seiscentos reais); Soma dos valores 

de estadia: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) + R$ 600,00 

(seiscentos reais) = R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais). Com 

efeito, entendo sanada a omissão, uma vez que os cálculos são simples e 

coerentes com a fundamentação exposta na sentença objurgada. 

Consigno que não há que se falar em sentença ultra petita, pois, trata-se 

de obrigação de trato sucessivo. Por fim, assiste razão a douta causídica 

no que tange ao arbitramento de honorários, pelo que fixo em 3 URH; “Ex 

positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, 

dando-lhes provimento apenas para sanar a omissão, conforme 

fundamentação supra, negando-lhe, por outro lado, o pretendido efeito 

infringente. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007218-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BEATRIZ CRISTINA TELES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Colaciona aos autos novos documentos em sede 

de embargos, nesse sentido: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. MATÉRIA QUE NÃO FORA OBJETO DA APELAÇÃO. JUNTADA 

DE DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO NOS ACLARATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de 

declaração possuem natureza eminentemente integrativa, aptos a corrigir 

falhas na decisão em razão de contradição, omissão, obscuridade ou erro 

material. 2. A parte alega que a promoção que teria sido preterida na 

promoção para o cargo de 3º sargento em razão de promoção per saltum 

por antiguidade de outros militares, o que seria ilegal de acordo com o 

posicionamento adotado no acórdão. 3. Ocorre que tal matéria não fora 

objeto da ação inicial, e consequentemente não fora devolvida em sede de 

apelação, tendo em vista que a parte defendia a ilegalidade de qualquer 

promoção per saltum na corporação militar. 4. A comprovação da possível 

promoção per saltum por antiguidade fora apresentada apenas com os 

embargos de declaração, através de documento novo que não tinha sido 

objeto dos autos até o referido momento, motivo pelo qual não pode ser 

conhecido em razão da impossibilidade de juntada e análise de 

documentos desta espécie em sede de aclaratórios. 5. Documento público 

constante do processo comprova que a promoção do paradigma ocrreu 

por merecimento. 6.Embargos rejeitados. (TJ-PE - Embargos de Declaração 

ED 4518134 PE (TJ-PE) Data de publicação: 19/04/2017) Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO ou DÚVIDA na sentença objurgada, mantendo-a da forma que 

fora lançada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011724-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

JEAN LUCAS CHIARANI (ADVOGADO(A))

BRUNA ALVES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 
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REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009578-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

ELIESER DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005147-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARIA DA SILVA REIS (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. Observa-se do AR juntado nos 

autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada 

não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa na 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Insta 

elucidar que a Requerida foi devidamente intimada no dia 26/06/2018 

conforme AR colacionado aos autos e a audiência conciliatória realizada 

no dia 05/07/2018, com tempo hábil portanto para o comparecimento na 

mesma. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos 

autos, corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. O requerido 

foi devidamente citado, conforme se verifica da Carta de Citação e 

Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, aportado aos autos, 

sendo que para levar a efeito referida citação e intimação foi obedecido o 

disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 

18. A citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento 

em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, 

mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. 

É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida quedou-se revel, 

não apontando justificativa para aludida restrição. Assim, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Nesse sentido, 

destaque-se que “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse 

viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a 

manutenção do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 
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suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008481-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON LEANDRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO KOHLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a questão, faço 

uma breve digressão sobre os fatos. A parte Autora aduz omissão no 

julgado, no que tange ao valor da condenação. Sustenta que a sentença 

foi omissa com relação à dois pagamentos realizados após a propositura 

da ação e antes da suspensão das cobranças, o que restou determinado 

em sede de tutela antecipada (suspensão das cobranças). A Requerida 

por sua vez, apresenta embargos de declaração, pretendendo obter 

efeitos infringentes para sanar suposta contradição e obscuridade no 

decisum vergastado. Aduz inicialmente que o juiz deve observar as 

circunstâncias de cada caso para que os parâmetros sejam fixados 

corretamente, no entanto, mais adiante, invoca precedente de “caso 

análogo”, afirmando que houve contradição. Por fim, aponta que restou 

obscuro o momento de incidência dos juros. Requer, ainda, que seja 

analisado o pedido de devolução do montante fixado de maneira 

parcelada. DOS EMBARGOS DO AUTOR Compulsando os autos, vislumbro 

que assiste razão ao Autor. De acordo com o extrato juntado pela Ré em 

id. nº. 10114235, verifico que de fato ocorreram pagamentos das parcelas 

de julho e agosto de 2017 (parcelas de nº. 35 e 36) durante o trâmite 

processual, sendo imperativo acresce-las no cálculo dos valores 

arbitrados na condenação. DOS EMBARGOS DA RÉ No que tange aos 

embargos declaratórios da Requerida, tenho que comporta parcial 

provimento, senão vejamos. Com relação a retenção das arras, tenho que 

não assiste razão ao Embargante, pois, o percentual fixado na sentença 

(vinte e três por cento dos valores pagos), mostra-se suficiente à 

compensação dos prejuízos suportados, sendo vedada sua cumulação 

com outros encargos, sob pena de bis in idem. Nesse sentido, transcrevo: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCIÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - PERCENTUAL DE RETENÇÃO/COMPENSATÓRIO - 

VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES PAGAS - 

CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA E PERDA DAS ARRAS - 

IMPOSSSIBILIDADE. - A ampla e geral quitação firmada em distrato não 

afasta a possibilidade de revisão dos seus termos, quando verificadas 

disposições excessivamente onerosas relativamente ao consumidor 

hipossuficiente (cf. arts. 39 e 51, do Código de Defesa do Consumidor). - 

"No âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em 

caso de rescisão motivada pelo promissário comprador, a jurisprudência 

do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção de 20% das 

prestações pagas". - O percentual de retenção em favor do Promitente 

Vendedor que não deu causa à rescisão do contrato, destinado à 

cobertura dos prejuízos que ele teve com o inadimplemento do Promissário 

Comprador, compensa os custos operacionais/administrativos suportados, 

sendo vedada a sua cumulação com outros encargos, sob pena de bis in 

idem/enriquecimento sem causa, práticas vedadas pelo ordenamento 

jurídico. (TJ-MG - AC: 10707150020352002 MG, Relator: Roberto 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 29/06/2017, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2017) – (grifei)” “CIVIL E 

PROCESSO. RESILIÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA. EXTRA PETITA. 

RETENÇÃO. CLÁUSULA. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES. IMEDIATA. 

ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CUMULAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de compra e venda de imóveis em que as incorporadoras se 

obrigam à construção de unidades imobiliárias. 2. A análise e acolhimento, 

ainda que parcial, das matérias de defesa não caracteriza julgamento 

extra petita. 3. Na hipótese de resilição, a retenção de 10% (dez por 

cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente-comprador 

mostra-se suficiente para ressarcir a promitente-vendedora dos prejuízos 

decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento 

do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova 

negociação. 4. A restituição dos valores pagos pelo adquirente à 

construtora deve ser imediata, conforme o julgamento do REsp n. 

1.300.418/SC, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Descabida a 

retenção das arras confirmatórias se houver a incidência da multa 

contratual, em razão do descumprimento do pactuado, sob pena de 

flagrante bis in idem. 6. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. 7. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150710183606 

0017878-23.2015.8.07.0007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data 

de Julgamento: 10/05/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 18/05/2017 . Pág.: 232/243) Os julgados acima apontam 

a direção na qual a justiça deve caminhar, não sendo admitida a retenção 

tal como pretendida pela Ré, aproximando-se de 40%, porquanto abusiva. 

A cumulação de arras, multa, despesas administrativas, ou, seja lá qual 

for a denominação dada pelas promitentes vendedoras, configura-se “bis 

in idem”, uma vez que é utilizada para tentar mascarar cobranças acima 

do valor razoável. Outrossim, o imóvel trata-se de um terreno, onde não 

houve a construção de benfeitorias, podendo a Requerida comercializá-lo 

novamente. Por fim, melhor sorte assiste à Requerida no que tange ao 

momento de incidência dos juros de mora, uma vez que o STJ vem 
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decidindo que em casos de rescisão motivada pelo promitente comprador, 

deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, 

transcrevo: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL 

COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS ARRAS. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 9. Os juros moratórios, na 

hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por 

iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do 

trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente 

vendedor. Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa extensão, parcialmente provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.617.652 

- DF (2016/0202087-2) – MINISTRA NANCY ANDRIGHI. No mais, pretende 

a Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. CONSIGNO, portanto, que o que 

pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a 

REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em 

SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) “Ex positis”, CONHEÇO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pela parte Autora, DANDO-LHE PROVIMENTO 

para acrescer as parcelas de número 35 e 36 (conforme id. nº. 10114235) 

aos cálculos dos valores a serem restituídos ao Autor. No que tange aos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela Ré, CONHEÇO e 

DOU-LHES PARCIALMENTE PROVIMENTO, apenas para fixar a incidência 

dos juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da sentença 

que decretou a resolução do contrato. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008208-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI KRAUSE (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a questão, faço 

uma breve digressão sobre os fatos. A parte Requerida aduz contradição 

no julgado, no que tange ao valor da condenação. Sustenta que a 

sentença está em contradição com relação à condenação por danos 

morais sendo que no corpo da sentença está no valor de R$2.000,00 e no 

dispositivo o valor de R$3.000,00. Compulsando os autos, vislumbro que 

assiste razão ao Requerido. Nesse sentido, afirmo que o valor correto da 

condenação em danos morais é àquele que se encontra no dispositivo da 

referida sentença. “Ex positis”, CONHEÇO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pela parte Requerida, DANDO-LHE 

PROVIMENTO para esclarecer contradição e informar que o correto valor 

da condenação em danos morais é R$3.000,00 (três mil reais). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009476-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO BRAGA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007278-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA SILVA CHAGAS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 
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incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 82,49 (oitenta e 

dois reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001981-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

KATIA FABIANA ALEXANDRE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR APARECIDO DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CAMPOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

FERNANDO CAMPOS DE ALMEIDA em face de VIVO S.A. A controvérsia 

da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer, bem como nega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos; todavia, cabe destacar que 

à presente lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a existência de relação jurídica e a origem do débito 

incumbia à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus 

probatório. Apesar de sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos 

autos nenhum indício probatório mínimo da existência de contratação entre 

as partes. Tais diligências mínimas visam resguardar os direitos não 

apenas de seus consumidores, mas também da própria parte Requerida. 

Insta frisar, conforme entendimento recente da Turma Recursal do E. 

TJMT, print screen ou telas sistêmicas, configuram prova unilateral 

imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos 

que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a 

corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Motivo pelo qual 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 803 de 931



se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ALVES DA SILVA SANCHES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUANA 

ALVES DA SILVA SANCHES em face de VIVO S.A. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que nega e afirma que não recebeu notificação prévia. Em sua 

defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e 

de débitos. Pela leitura da petição inicial verifica-se que a parte 

Requerente não negou a existência de vínculo jurídico, mas tão somente 

questiona a ausência de notificação quanto ao débito inserido; tanto que 

em sua exordial afirma “que sempre cumpriu com suas obrigações”. Ora, 

se não há controvérsia quanto a existência de relação jurídica entre as 

partes, incumbia à parte Requerente, enquanto devedora da parte 

Requerida, o ônus em demonstrar que o débito negativa encontrava-se 

regularmente adimplido, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o 

que não ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca 

dano moral em virtude tão somente na ausência de comunicação da 

inscrição de seu nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda 

deve ser dirigida ao arquvista consultado, posto que incumbe a este a 

exclusiva responsabilidade em informar ao consumidor a existência de 

apontamento, nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, 

§ 2º, do CDC. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, apontando a existência de contratação, 

acompanhado de telas de seu sistema interno além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 
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Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008698-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR MARCONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000549-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITOR MENEGUSSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013632-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de IMPUGNAÇÃO À PENHORA oposta por BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A em face de MATEUS APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO. Ressai 

dos autos que a parte Requerida, insurge-se contra a penhora on line 

realizada via BACENJUD (id nº 15164524) efetivada em 20.08.2018. 

Referida penhor atendeu a pedido formulado pela parte Requerente em 

13.08.2018 (id nº 14689190) e qe foi deferido em 20.08.2018 às 16h13min 

(id nº 14839608); contudo, no mesmo dia, às 18h11min a parte Requerida 

adimpliu voluntariamente ao débito (id nº 14856777) e, havendo a 

concordância da parte Requerente (id nº 14909552) houve a extinção do 

feito (id nº 15026647) restando pendente tão apenas o levantamento do 

respectivo alvará. Ante as circunstâncias fáticas narradas impõe-se o 

parcial provimento dos pedidos formulados pela parte Requerida em sede 

de impugnação à penhora; tão somente no que tange ao reconhecimento 

do excesso de execução dos valores penhorados no id nº 15164524; 

posto que houve depósito prévio e voluntário da parte Requerida com a 

concordância da parte Requerente. Por outro norte, não há que se falar 

em incidência de honorários sucumbenciais por vedação contida no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE para RECONHECER o EXCESSO da PENHORA e determinar, 

após observado os prazos previstos no Provimento n. 68/2018 do CNJ e 

Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, a expedição de ALVARÁ para 

LEVANTAMENTO, em benefício da parte Requerida, dos valores 

penhorados no id nº 15164524. Intime-se a parte Requerente, para que 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, no prazo 

de 10 (dez) dias, quanto à expedição de ALVARÁ em benefício da parte 

Requerida, em cumprimento ao Provimento supra. CERTIFIQUE-SE quando 

à expedição do ALVARÁ em proveito da parte Requerente, conforme 

determinado na sentença de id nº 15026647. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012034-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PATRICK COLOGNI SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. DANOS MORAIS proposta 

por ANDERSON PATRICK COLOGNI SANTOS em face de SOCIEDADE 

EDUCACIONAL UNIFAS LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

à regularidade na cobrança de mensalidade integral em casos onde o 

aluno possui aproveitamento de matéria de graduação anterior. Em sua 

petição inicial a parte Requerente aduziu que iniciou o curso de Direito na 

instituição educacional Requerida e que, até a distribuição da demanda, 

aproveitou 8 (oito) matérias de sua grade curricular prévia; contudo, ainda 

adimpliu com mensalidade em valor igual à seus demais colegas. Por seu 

turno a parte Requerida aduziu que ofertou à parte Requerente um 

desconto por tratar-se de aluno egresso da instituição e por tal motivo o 

valor que este paga não é o mesmo que seus colegas. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A PRELIMINAR suscitada pela parte Requerida não 

prospera à luz do art. 2º da Lei nº 9.099/95. Deve-se observar que a parte 

Requerente, exercendo um direito previsto em lei, distribuiu demanda cujo 

valor da causa não supera os 20 (vinte) salários mínimos e por isso 

desacompanhado de advogado. A finalidade precípua dos Juizados 

Especiais sempre foi a de promover a acessibilidade à justiça, por isso a 

permissão contida no art. 9º da Lei nº 9.099/95; portanto não se pode 

exigir todo o rigorismo técnico daquela elaborada por advogado habilitado 

nos quadros da OAB. Desta forma REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, 

por não vislumbrar nulidades, passo a análise do mérito. Inicialmente 

verifica-se o posicionamento uníssono e prolongado da jurisprudência 

pátria no sentido de vedar a cobrança de mensalidade integral nos casos 

em que o aluno curse uma ou algumas matérias, sobretudo em 

decorrência de aproveitamento de disciplinas. Não se encontra lastro 

plausível para justificar a cobrança, sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que tal ato implica em vantagem exagerada da 

instituição de ensino que, recebe integralmente por um serviço não 

prestado; pois, na precificação de seus serviços, o valor da mensalidade 

ou semestralidade é obtido através da aferição dos valores individuais de 

cada disciplina. Neste sentido é o entendimento recentemente reiterado 

pelo c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO 

SUPERIOR. MENSALIDADE. COBRANÇA INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. 

DISCIPLINAS. CORRELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. INOVAÇÃO. 

PRECLUSÃO. 1. É abusiva cláusula contratual que dispõe sobre o 

pagamento integral da semestralidade quando o aluno não cursa todas as 

disciplinas ofertadas no período. 2. A parte, em agravo regimental, não 

pode, em face da preclusão consumativa, inovar em sua argumentação, 

trazendo questões não expostas no recurso especial. 3. Agravo 

regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1509008/SE, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, 

DJe 19/02/2016 - grifo nosso). Neste sentido, aplica-se a vedação contida 

no art. 39, V, CDC ao se, claramente, exigir da parte Requerente, 

vantagem manifestamente excessiva por serviços educacionais de 

matérias por ele não cursadas. Passo a análise do segundo ponto: 

existência de desconto de egresso à parte Requerente. No id nº 1042840 

– pág. 04, a parte Requerente demonstrou que este pagou um valor total 

de R$ 6.697,88 (seis mil e seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e 

oito centavos). Já no id nº 10520240 – págs. 05/09 e 19, colacionou recibo 

em nome de Renata da Rocha Batista, demonstrando que referida aluna, 

no mesmo período pagou a importância de R$ 6.262,23 (seis mil e 

duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos). Valor ainda 

similar ao adimplido por Fabio Renan da Silveira (id nº 10520237 – pág. 03) 

que no período idêntico pagou a importância de R$ 6.088,90 (seis mil e 

oitenta e oito reais e noventa centavos) e similar ao de Bruna Patrício (id 

nº 10520237 – pág11 onde esta adimpliu o valor de R$ 7.306,60 (sete mil e 

trezentos e seis reais e sessenta centavos). Por sua vez no id nº 

1042840 – pág. 06 este adimpliu com o valor de R$ 8.022,72 (oito mil e 

vinte e dois reais e setenta e dois centavos); valor idêntico ao adimplido 

pela aluna Renata da Rocha Batista conforme recibo acostado aos autos 

no id nº 10520240 – pág. 13 e recibo acostado no id nº 10520237 – pág. 

07 em nome de Fabio Renan da Silveira e recibo acostado no id nº 

10520237 – pág. 15 em nome de Bruna Patrício. A prova documental 

produzia no autos, contendo o carimbo e assinatura da responsável 

financeiro Sra. Josiane Palma é suficientemente hábil a comprovar que, no 

período em litígio a parte Requerente adimpliu valores similares e até 

idênticos aos demais alunos. Alunos estes que a parte Requerida não 

demonstrou que fosse igualmente egressos ou tivessem em seu benefício 

qualquer outro tipo de desconto a diferencia-los da parte Requerente. 

Evidenciado o abuso na cobrança, evidencia-se igualmente a imposição de 

restituição em dobro dos valores cobrados, eis que aplicável à hipótese o 

parágrafo único do art. 42, CDC. Não há que se falar em engano 

justificável quando a parte Requerente dirigiu à parte Requerida 

mensagens e notificações, jurisprudencialmente embasadas, denunciado 

a existência de abusividade na cobrança integral de uma mensalidade 

quando este não usufruiu de todas as matérias. Não há engano justificável 

quando, em conversa via WhatsApp os prepostos da parte Requerida 

assinalam a probabilidade de um acordo no sentido de restituir os valores 

a maior pela via administrativa; contudo no momento de sua confecção 

ocorre uma mudança de pensamento. Por fim, no que tange aos danos 

morais, verifica-se a ausência de ofensa à honra subjetiva da parte 

Requerente, mas tão somente divergências contratuais que não incorrem, 

por si só, em automática ofensa à honra. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulado na presente ação 

para CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente, em 

dobro, a importância de R$ 4.906,62 (quatro mil novecentos e seis reais e 

sessenta e dois centavos) devendo os valores serem corrigidos a partir 

dos respectivos pagamentos mensais pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

JHESSICA THAIS KAVASKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 
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teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007636-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA PSIUK NICOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006597-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A V DE BIASSIO AGRICOLA (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNOS KOOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006456-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANIR JOSE DELAZERI (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

POR INCLUSÃO INDEVIDA NO SCPC proposta por ALVANIR JOSE 

DELAZERI em face de VIVO S.A. A controvérsia da demanda cinge-se 

quanto à inscrição do nome da parte Requerente por débitos que afirma 

desconhecer, bem como nega a existência de relação jurídica entre as 

partes eis que afirma pela realização de contratação na modalidade 

pré-paga. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela 

existência de vínculo e de débitos; bem como que ocorreu a migração para 

a modalidade controle. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir 

pela existência de vínculo e de débitos; todavia, cabe destacar que à 

presente lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a efetiva migração incumbia à parte Requerida que não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de sustentar tese jurídica 
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contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo. Tais 

diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida. Insta frisar, 

conforme entendimento recente da Turma Recursal do E. TJMT, print 

screen ou telas sistêmicas, configuram prova unilateral imprestável à 

finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que 

desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a 

corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EIVALDA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por EIVALDA ALVES DOS SANTOS em face de VIVO S.A. A controvérsia 

da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer, bem como nega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos; 

todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, 

CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva contratação e 

existência de pagamentos incumbia à parte Requerida que não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de sustentar tese jurídica 

contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo ao longo 

de suas 40 (quarenta) laudas. Tais diligências mínimas visam resguardar 

os direitos não apenas de seus consumidores, mas também da própria 

parte Requerida. Motivo pelo qual se reconhece a inexistência de débitos e 

ser indevida a anotação combatida. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das restrições 

discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDUARDO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDUARDO SOARES em 

face de VIVO S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à 

inscrição do nome da parte Requerente por débitos que afirma 

desconhecer, bem como nega a existência de relação jurídica entre as 

partes. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência 

de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos; todavia, cabe destacar que 

à presente lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a efetiva contratação e existência de pagamentos incumbia 

à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. 

Apesar de sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum 

indício probatório mínimo ao longo de suas 40 (quarenta) laudas. Tais 

diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida. Motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a Requerente é razoável de 
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acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, , bem como 

considerando que esta ostenta inscrição posterior em seu nome da qual 

não demonstrou que exista discussão judicial sobre. Neste ponto 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das 

restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CELIA EUGENIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por CELIA EUGENIA DA SILVA em face de VIVO S.A. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer, bem como nega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos; 

todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, 

CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva migração incumbia à 

parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar 

de sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício 

probatório mínimo ao longo de suas 40 (quarenta) laudas. Tais diligências 

mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus consumidores, 

mas também da própria parte Requerida. Motivo pelo qual se reconhece a 

inexistência de débitos e ser indevida a anotação combatida. É sabido que 

a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente 

das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006667-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

EVANILDO ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 
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de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RENACIR COSTANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007434-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

ARI RIBEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 810 de 931



Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006616-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARINO DA SILVA MURTA (REQUERENTE)

SONIA MARIA ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que já havia quitado débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a certidão positiva de 

protesto, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a 

requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008585-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009836-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PLACA CATANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL VICENCIA LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

POLIANA DE JESUS PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004120-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012631-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA DA PAES (AUTOR(A))

EURIDES PARRON PARRON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que já havia quitado os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial extrato oficial do 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 
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serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005935-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 
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pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR LUIZ LENZ (REQUERIDO)

RAYANNE DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

objetivando o recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos 

autos. Ao final, requer a condenação do demandado ao pagamento do 

montante, mais juros e correção monetária desde a data do vencimento 

até a data do seu efetivo pagamento. As duas requeridas por sua vez, 

não apresentaram defesa. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. À vista 

de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial, condenando a parte requerida à pagar a parte 

autora a quantia de R$ 1.050,00 (mil reais e cinquenta centavos), 

acrescido de correção monetária, desde a data do vencimento do 

respectivo título; e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. 

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010657-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (AUTOR(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA DOS REIS BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011877-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA VERAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000796-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANESIO CLARINDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO COMONELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto a penhora 

online infrutífera do Executado, quedando-se inerte. Desta forma, 

considerando a inércia da parte Exequente em promover as diligências 

que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012803-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE (ADVOGADO(A))

MARIA BONITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUECILEIA DOS SANTOS AVEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto a penhora 

online infrutífera do Executado, quedando-se inerte. Desta forma, 

considerando a inércia da parte Exequente em promover as diligências 

que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY DUARTE PIVETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 
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Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH FERNANDEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de processo na qual a parte 

Requerente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto a 

insuficiência do endereço para citação da parte Requerida, contudo 

quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Requerente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 

demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005241-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANDERSON GONCALVES NEREZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços além de histórico de pagamentos e telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$301,31(trezentos e 

um reais e trinta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLOVIS WOICIKOSKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 
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inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CLOVIS WOICIKOSKI DE OLIVEIRA em face de VIVO S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. 

Contudo, compulsando a prova dos autos verifica-se que, apesar da 

ausência de contrato escrito com assinatura de ambas as partes, a prova 

carreada aos autos é suficiente para demonstrar a existência do alegado 

vínculo jurídico. O contrato pactuado por escrito é apenas uma dentre 

muitas possibilidades de celebração de contratos bilaterais, sobretudo em 

nossa atual era tecnológica. Neste diapasão, a parte Requerida trouxe aos 

autos diversas faturas que evidenciam a contratação dos serviços que 

ensejaram a negativação. Devendo-se destacar que referida faturas 

foram encaminhadas ao endereço situado na Rua dos Faizões, 899, 

Recanto dos Passáros, nesta urbe; mesmo endereço que aparece 

vinculado à parte Requerente, como sendo seu domícilio, no extrato de 

negativação juntado no id nº 12162102. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CORREA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDILAINE CORREA em 

face de VIVO S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à 

inscrição do nome da parte Requerente por débitos que afirma 

desconhecer, bem como nega a existência de relação jurídica entre as 

partes. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência 

de vínculo e de débitos; todavia, cabe destacar que à presente lide 

aplica-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em 

observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a 

existência de relação jurídica e a origem do débito incumbia à parte 

Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de 

sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício 

probatório mínimo da existência de contratação entre as partes. Tais 

diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida. Insta frisar, 

conforme entendimento recente da Turma Recursal do E. TJMT, print 

screen ou telas sistêmicas, configuram prova unilateral imprestável à 

finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que 

desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a 

corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. Todavia, no que tange ao dano moral, aplicável ao feito a 

Súmula 385, STJ, eis que a parte Requerente, conforme extrato carreado 

aos autos (id nº 11734499), inscrições desabonadoras prévias. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes 

autos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013084-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA CAPINAN MACHADO (REQUERENTE)

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT (ADVOGADO(A))

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013056-14.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA VALENTIN (EXECUTADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto a penhora 

online infrutífera do Executado, quedando-se inerte. Desta forma, 

considerando a inércia da parte Exequente em promover as diligências 

que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011000-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO MAKARUK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto ausência de 

declaração de imposto de renta junto à Receita Federal, quedando-se 

inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte Exequente em 

promover as diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser 

extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005001-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada (id nº 13954654). Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito no id nº 

14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006952-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR FERREIRA COUTINHO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito no id nº 14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007014-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

TATIANE TEIXEIRA KRAMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito no id nº 14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

FATIMA JEZUR DOPKC (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito no id nº 14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006469-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

WALISON DE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito no id nº 14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSANI MARIA ALVES SILVA E COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP em face de JOSANI MARIA ALVES SILVA E 

COSTA. A parte Requerente aduz ser credora da parte Requerida na 

importância original total de R$ 3.027,58 (três mil e vinte e sete reais e 

cinquenta e oito centavos) referente à prestação de serviços 

educacionais conforme contrato anexo aos autos (ids nº 11289638 e 

11289642). A parte Requerida, foi citada, conforme id nº 15165063, porém 

não compareceu à audiência de conciliação, conforme verifica-se do 

termo anexo ao id nº 15260520. Não comparecendo a parte Requerida à 

audiência de conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 

da Lei nº 9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não 

apresentarem defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO 

A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 3.027,58 (três mil e vinte e sete reais e cinquenta e oito 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC, com a incidência de juros 

legais a partir da citação, ambos a partir a partir do último cálculo realizado 

nos autos, 21.12.2017, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006941-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

AL PERSONALIZA LTDA - ME (REQUERENTE)

FELIPE FERREIRA MORENO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR GONCALVES OAB - 593.077.061-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD - MARKETING E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por AL 

PERSONALIZA LTDA - ME em face de GOLD - MARKETING E EVENTOS 

LTDA – ME. A parte Requerente aduz ser credora da parte Requerida na 

importância original total de R$ 5.807,66 (cinco mil e oitocentos e sete reais 

e sessenta e seis centavos) referente aos cheques nº 000087, 000088, 

000090, 000091 e 000093, todos da Agência nº 1992, Conta Corrente 

1329-0-1, Banco HSBC (id nº 14152506). A parte Requerida, foi citada, 

conforme id nº 14457316, porém não compareceu à audiência de 

conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 14974997. Não 

comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 9.099/95; bem como aliado 

ao fato de que este não apresentarem defesa, é imperiosa a aplicação da 

revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta 

forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da 

Lei 9.099/95. A parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de 

seu direito, conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte 

Requerente a importância original total de R$ 5.807,66 (cinco mil e 

oitocentos e sete reais e sessenta e seis centavos), devendo cada 

cheque ser atualizado pelo INPC e incidir juros legais fixados em 1% ao 

mês, ambos a partir dos respectivos vencimentos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005340-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS em face de AZUL LINHAS 

AEREAS. Ressai dos autos que a parte Requerente adquiriu passagem 

áerea (id nº 13328912) com a parte Requerida para o trecho Sinop/MT – 

Marília/SP com escalas em Cuiabá/MT e Campinas/SP sendo a decolagem 

às 14h45 do dia 29.03.2018 e chegada às 23h55 do mesmo dia; contudo, 

houve o cancelamento do voo por motivo de manutenção na aeronave (id 

nº 13328899) sendo seu voo remarcado para o dia seguinte, 30.03.2018 e 

com decolagem diversa da contratada, qual seja, Sorriso/MT. A parte 

Requerida, foi citada, conforme id nº 15827514, porém não compareceu à 

audiência de conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 

15981167. Não comparecendo a parte Requerida à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 

9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, 

é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Inicialmente cumpre 

esclarecer que a revelia induz presunção relativa tão somente à matéria 

de fato arguida na petição inicial; portanto, não traduz-se em procedência 

automática e integral da demanda, posto que ainda faz-se necessária uma 

análise quanto ao direito postulado. Pois bem, a parte Requerente pugnou 

pela condenação da parte Requerida no pagamento de R$ 1.400,00 (um mil 

e quatrocentos reais) por lucros cessantes e despesas extras com 
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hospedagem, alimentação e transporte. Todavia, não trouxe aos autos 

nenhum recibo visando demonstrar seus gastos; ademais, sequer 

comprovou que a viagem em questão era para compromissos 

profissionais e o valore que efetivamente deixou de lucrar em decorrência 

do atraso. Ainda, não se revela plausível os alegados gastos de 

hospedagem, posto que este reside nesta Comarca, conforme comprova a 

documentação carreada à inicial; logo, após o cancelamento do voo este, 

presumidamente, retornou ao seu domícilio e no dia seguinte dirigiu-se até 

a cidade vizinha de Sorriso/MT para proceder ao alegado embarque; nem 

ao menos bilhete de pagamento do pedágio, que sabidamente existe entre 

as duas Comarcas. E neste ponto, deve-se observar que a parte 

Requerente não trouxe aos autos cópia do novo cartão de embarque 

visando demonstrar que houve a alteração unilateral de seu itinerário. Em 

que pese exista notória relação de consumo entre as partes a permitir a 

inversão do ônus da prova; isto não isenta, por si só, o ônus do autor em 

trazer aos autos provas mínimas do fato constitutivo de seu direito. Já 

quanto ao dano moral este comporta acolhimento; contudo, o valor 

arbitrado deverá guardar proporcionalidade à efetiva prova produzida nos 

autos. Conforme jurisprudência pátria, a necessidade de manutenção não 

programada na aeronave o que, por si só não exclui a responsabilidade 

civil desta. Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] 

(TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 

- grifo nosso). Restando configurada a falha na prestação do serviço da 

parte Requerida. Neste sentido destaca-se o entendimento do TJMT: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CANCELAMENTO DE 

VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS – 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE URGENTE MANUTENÇÃO NA 

AERONAVE – NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

SATISFATÓRIA AOS CONSUMIDORES – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO 

– CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO – DANO 

MATERIAL - REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO POR AEROVIAS DE 

MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE PROVIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR NASCIMENTO TURISMO 

LTDA. Conforme o disposto no artigo 14, caput do CDC, a empresa aérea 

é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização e 

responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços incluídos 

no pacote comercializado, tais como cancelamento de voo sem a prévia 

comunicação aos consumidores e ausência de assistência satisfatória. 

Devem ser excluídos da condenação ao pagamento de indenização por 

dano material, os gastos alegados e não comprovados pelos autores. A 

ocorrência de urgente manutenção na aeronave não configura hipótese 

de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios 

riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), de 

modo que não deve ser afastada a responsabilidade da empresa de 

aviação e da empresa de turismo, consequentemente, o dever de 

indenizar. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea e a 

empresa de turismo não demonstram que, prestados os serviços, o 

defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

(artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). Deve ser mantida a 

indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros 

adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005041-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

LUCAS GAMELIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência a patrona da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretérito, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012316-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AROLDO DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual, a pedido 

da parte Exequente, houve a designação de audiência de tentativa de 

conciliação (id nº 1429163), após infrutíferas tentativas de constrição 

patrimonial; atendido o postulado designou-se a solenidade para 

16.10.2018 às 09h45min. Todavia, a solenidade restou prejudicada pela 

impossibilidade de intimação da parte Exequente que, segundo AR juntado 

aos autos (id nº 15743029) mudou-se sem comunicar referida alteração a 

este Juízo. No momento da distribuição da demanda (id nº 2257751) a 

parte Exequente foi devidamente cientificada quando à obrigação prevista 

no art. 19, §2º da Lei nº 9.099/95, devendo manter seu endereço 

atualizado. Desta forma, considerando a inércia da parte Exequente em 
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promover as diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser 

extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007625-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDINALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito no id nº 14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007645-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MOACIR RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito no id nº 14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010820-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

MARIA ANGELINA IACHTESTE GARCIA (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença, a desistência dos 

Embarrgos de Declaração opostos; bem como o acordo realizado pelas 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010349-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIVALDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010986-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 14753299 e 14779332. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito no id nº 14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006283-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO RODRIGUES DE AQUINO (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 
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não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 14756476. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito no id nº 14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004931-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO COBRANÇA proposta por MARCELO DE DEUS DA SILVA – ME 

em face de MAURO SERGIO ARAUJO. A parte Requerente aduz ser 

credora da parte Requerida na importância original total de R$ 473,84 

(quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) referente 

às ordem de serviço anexada no id nº 13126292. A parte Requerida, foi 

citada, conforme id nº 14794875, porém não compareceu à audiência de 

conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 15440395. Não 

comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 9.099/95; bem como aliado 

ao fato de que este não apresentarem defesa, é imperiosa a aplicação da 

revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta 

forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da 

Lei 9.099/95. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar 

a parte Requerente a importância original total de R$ 473,84 (quatrocentos 

e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), devidamente atualizada 

pelo INPC a partir do respectivo vencimento e com a incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005079-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CECILIA WARMLING (REQUERENTE)

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: Apenas para situar a questão trata-se 

AÇÃO DE INDEZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a requerente que 

passou a receber ligações de cobrança por uma dívida da qual 

desconhece. a Autora desconhece tal dívida e teme que o Banco Réu 

indevidamente inclua seu nome no rol de inadimplentes. Almeja ter garantia 

de que seu nome não será incluído do rol de inadimplentes e a 

condenação da ré ao pagamento de danos morais pelas cobranças 

indevidas. O Banco Réu alega que adotou as providências necessárias 

para minimizar o problema, bem como buscou pôr fim ao conflito, 

cancelando o cartão e liquidando o débito Pelo exposto acima, em 

consonância com o princípio do livre convencimento do magistrado, 

passarei a analisar as minúcias do caso em apreço. Quanto ao cabimento 

da legislação consumerista, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Aliás, sobre o assunto, vale registrar o voto do 

preclaro Ministro do colendo Superior Tribunal de Justiça, Dr. Ruy Rosado 

de Aguiar: “quanto à não aplicação do Código de Defesa ao Consumidor 

na espécie, tem se que o art. 2º não faz a restrição sustentada pela 

recorrente, ou seja, de que as pessoas jurídicas protegidas pela lei seriam 

as hipossuficientes. Na verdade, o consumidor é “a pessoa física ou 

jurídica que diante de suas necessidades vitais e vivenciais subordina-se 

ao consumo de bens e serviços, sem a intenção de revendê-los”.[1] - 

Negritei. Pois bem. No caso em tela verifico que o PONTO 

CONTROVERTIDO cinge-se em aferir se a requerente faz jus à 

ressarcimento de cunho moral em razão das cobranças indevidas. Isto 

porque, torna-se visível nos autos que as cobranças efetuadas pela 

requerida foram indevidas, ante o fato da requerida não ter negado tal 

acontecido bem como ter cancelado o cartão e liquidado o débito Em que 

pese a requerente tenha sido cobrada indevidamente, a mesma não 

efetuou o pagamento da referida fatura. Portanto, quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo que deve ser rejeitado, porque o 

fato da autora ser cobrada indevidamente não lhe causou abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Urge salientar 

que é entendimento pacífico dos tribunais pátrios que a simples cobrança 

indevida não gera o dever de indenização por danos morais, até mesmo 

porque, a negativação do nome da autora não fora efetivada, constando 

nos autos apenas as comunicações da possível restrição. No julgamento 

de caso análogo a jurisprudência no mesmo sentido se posicionou, 

consoante julgado que abaixo colaciono: Ementa: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS 

PARTES – INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA – DANO MORAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA – MERO 

ABORRECIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não demonstrando a ré, 

como lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, 

a existência de relação jurídica entre as partes, e tendo sido efetuada 

cobrança de débito inexistente, correta mesmo era o reconhecimento da 

inexigibilidade do débito descrito na inicial. II – A mera cobrança indevida 

não gera, por si só, dano moral passível de indenização. Inexistindo nos 

autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos 

narrados nos autos, sofrido qualquer abalo emocional, impõe-se o 

indeferimento do pedido de compensação por danos morais. (TJ-SP - 

10002536820188260477 SP 1000253-68.2018.8.26.0477 (TJ-SP) Data de 

publicação: 29/06/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

PROCEDÊNCIA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA. NÃO NEGATIVAÇÃO DO 

NOME. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Não enseja dano moral, passível de 

indenização, a cobrança, tão somente, de dívida inexistente, se não existe 

a negativação do nome do possível devedor.(TJ-MG - AC: 

10145120165520001 MG , Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 

14/03/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/03/2013, destacamos) Assim, os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos. “Ex positis” e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados 

para apenas para DECLARAR COMO INEXISTENTE O DÉBITO discutido nos 

autos, por entender que os fatos versados não ultrapassaram a seara do 

mero aborrecimento, não havendo a efetivação de qualquer restrição 

creditícia em desfavor da ora requerente, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas ou 

honorários, em razão do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, não havendo 

demais requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.
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Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008924-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ROCHA DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARÉ FELIX (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOPHER DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença, a desistência dos 

Embarrgos de Declaração opostos; bem como o acordo realizado pelas 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004735-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE PAIVA (ADVOGADO(A))

SABRINA TOCHETTO (ADVOGADO(A))

CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Ao que verifica pela ata de audiência (id nº 15381066) 

as partes avençaram, a título de composição do lítigio, na obrigação da 

parte Requerida em providenciar a emissão do CRLV do veículo e que 

restou adimplida conforme id nº 15381067. “Ex positis”, HOMOLOGO por 

sentença o acordo realizado pelas partes para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da 

Lei 9.099/95). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito 

com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PATUSSI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por E.V. FERREIRA MARQUES - 

SERVICOS - ME em face de RAFAEL PATUSSI DE OLIVEIRA. A parte 

Requerente aduz ser credora da parte Requerida na importância original 

total de R$ 830,01 (oitocentos e trinta reais e um centavo). Sobrevindo 

manifestação desta (id nº 15294828) noticiando que a parte Requerida 

adimpliu espotaneamente com o débito e pugnou pela extinção do feito. Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

DECLARAR QUITADO o débito discutido nos autos, ante a manifestação 

da parte Requrente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007899-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA XIMENEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006732-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR ROBERTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 14844473. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 
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fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito no id nº 14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000782-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KONECTTA ISP TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007973-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO DIAS CAVALHEIRO - DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - ME 

(REQUERENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZEIRO INDUSTRIA DE MALAS E ARTEFATOS DE COURO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008022-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA (REQUERENTE)

ELKE RODRIGUES DAL PONTE (REQUERENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013835-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006529-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO GRANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 
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comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - 

EPP em face de THIAGO GRANDO. A parte Requerente aduz ser credora 

da parte Requerida na importância original total de R$ 1.919,00 (um mil 

novecentos e dezenove reais) referente à compra de um óculos Armani 

UAX109. A parte Requerida, foi citada, conforme id nº 15397085, porém 

não compareceu à audiência de conciliação, conforme verifica-se do 

termo anexo ao id nº 15541740. Não comparecendo a parte Requerida à 

audiência de conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 

da Lei nº 9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não 

apresentarem defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO 

A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 1.919,00 (um mil novecentos e dezenove reais), 

devedo cada parcela ser atualizada pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir dos respectivos vencimentos e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006593-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAGNA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERA LOCACAO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 14745073. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito no id nº 14682816. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005545-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SEVERINO DE SANTANA (REQUERENTE)

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTILO ADELAR SCHNEIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008084-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIVOTTI TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

VINICIUS DE LARA PIVOTTI (REQUERIDO)

CELSO PIVOTTI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004483-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEMOS MARTINS (REQUERENTE)

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO STEFANELLO FORMIGHERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008171-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ROBERTO HERNANDES (REQUERENTE)

JULIANO COLACO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 
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demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013842-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

GEGIANE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006690-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO CAXIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 14832960. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Conforme ata de audiência a patrona da parte Requerente 

postulou pela concessão de prazo para apresentar justificativa. Todavia, 

em que pese seus argumentos estes não podem ser acolhidos. Em tal 

situação há uma clara distinção entre a justificativa da ausência e a 

comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que ensejou a 

ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, deveria a 

parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria sido a causa 

impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, se fosse o 

caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a documentação 

comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente caso, 

infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava ciente de 

sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos autos, 

informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008389-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MARTINS ALVES (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009458-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 825 de 931



CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008229-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

SILVANA KAMINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008199-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ (ADVOGADO(A))

GILMAR PASQUALOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR CLAUDIO GRANETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008212-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008275-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA THAIS MOREIRA CAMINHAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 
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relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008284-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE PAULI BIASI (REQUERENTE)

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008129-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO SCOMPARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008387-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MARCELINO GONSALVES (REQUERENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008612-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VIEIRA DO NASCIMENTO 85812714134 (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPA INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008836-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE LIMA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 
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JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008881-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO M DE AZEVEDO (REQUERIDO)

JESSIKA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012458-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JUNIOR DE PAULA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER CRISTIAN SANTOS MEI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO na qual, a parte 

Requerente foi intimada a informar o endereço atualizado da parte 

Requerida; contudo, esta quedou-se inerte, deixando de promover as 

diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008906-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA JAQUELINE TENUTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Tratam-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por TELEFONICA BRASIL S.A em face da 

sentença proferida no id nº 10799192 aduzindo, em síntese, OMISSÃO 

pela impossibilidade no cumprimento da tutela de urgência confirmada em 

sentença consistente em a parte Embargante abstercer de cobrar um 

valor mensal superior à R$ 848,97 (oitocentos e quarenta e oito reais e 

noventa e sete centavos); bem como aduziu violação ao art. 944, CC, 

discordando do “quantum” indenizatório arbitrado a título de danos morais. 

Em que pese a argumentação da parte Embargante verifica-se que o 

presente recurso tem a nítida intenção em rediscutir o mérito da demanda, 

o que é vedado pela via eleita. A tutela de urgência pleiteada foi deferida 

por este Juízo no id nº 4814414 em 09.02.2017, tendo a parte Embargante 

tomado ciência e manifestado-se nos autos em 02.03.2017 informando o 

cumprimento da decisão (id nº 4989770). O ponto em questão não foi 

suscitado em sede de contestação apresentada no id nº 5778832; logo, 

resta impossível a este Juízo proceder com a análise de uma tese não 

suscitada. Igualmente, não tem-se como adequada a discussão o 

“quantum” indenizatório pela mera discordância da parte Embargante do 

valor fixado; posto que tal tese, demandaria a reanálise do mérito. Por 

oportuno, em sede de contrarrazões aos Embargos de Declaração (id nº 

14299663) e em manifestação autônoma (id nº 14845798) a parte 

Embargada suscitou pela aplicação da multa por descumprimento da 

ordem judicial. Todavia, referida questão deve ser analisada quando do 

início da fase de cumprimento de sentença, posto que segundo 

entendimento pacífico pela jurisprudência seu valor pode ser revisto e 

ainda não houve o transito em julgado da decisão, portanto, caberá ainda 

recurso. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

termos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008404-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

MAYELLE CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 13271459. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à prova do dano moral e afastamento do mesmo por 

existência de negativações posteriores; bem como trouxe aos autos 

contrato escrito aduzindo servir de prova para a contratação. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. A sentença embargada foi clara em fundamentar a 

ocorrência do dano moral in re ipsa, seguindo pacífico entendimento 

doutrinário e jurisprudencial, ante a ausência de prova da existência de 

relação jurídica entre as partes. Oportuno destacar que a prova trazida 

aos autos com os presentes Embargos (ids nº 13456547 e 13456551) não 

foi apresentada originalmente quando da contestação. O art. 435, 

parágrafo único, CPC permite a juntada de documentos já existentes, 

quando demonstrado e justificado o impedimeno de o fazê-lo antes. 

Descarta-se sua exclusão do presente feito, eis que trata-se de prova, 

onde não se vislumbra a má-fé em sua ocultação; porém, seu aporte aos 

autos tem nítido teor em vista à rediscussão do mérito o que, reitera-se, 
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não é possível em sede de Embargos de Declaração, devendo a parte 

Embargante valer-se do recurso adequado para tanto. Por fim, quanto ao 

afastamento da indenização pela existência negativações posteriores, tem 

o igual fim de rediscutir o mérito. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo 

a sentença em todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010884-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CAMARGO (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por 

JUAREZ CAMARGO em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto à regularidade da inscrição do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR 

de INÉPCIA da PETIÇÃO INICIAL não prospera. De fato a parte Requerente 

confirma a existência de contratação, contudo questiona os valores 

cobrados; portanto, o cerne da demanda, não se trata da existência ou 

não de relação jurídica, pois incontroversa, mas sim dos termos em que 

referida contratação se deu. Ora, a parte Requerente aduziu que aderiu a 

plano na modalide controle no valor fixo mensal de R$ 39,90 (trinta e nove 

reais e noventa centavos); por seu turno, a parte Requerida apresenta 

tese defensiva oposta. Neste cenário não há que se falar em inépica se a 

parte Requerente pugna pela anulação de contrato do qual não aderiu, eis 

que há dúvidas se o contrato por esta aceito seria o mesmo que embasou 

a negativação de seu nome. Ainda, não há que se falar em FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR, ainda que não tenha a parte Requerente 

demonstrado que efetuou reclamação administrativa, isto por si só não a 

impede de buscar o Poder Judiciário; bem como, a lide resta inquestionável 

quando a tese defensiva da parte Requerida é oposta à tese autoral. Por 

fim, insta destacar que a parte Requerida poderia ter juntado aos autos 

extrato de negativação, posto que igualmente possui acesso a tais bancos 

de dados, se por ventura suspeita da existência de alguma fraude. Desta 

forma, REJEITO as preliminares suscitadas e por não vislumbrar questões 

de nulidade passo a análise do mérito. Cabe destacar que à presente lide 

aplica-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em 

observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a 

efetiva contratação, nos termos afirmados, incumbia à parte Requerida 

que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Motivo pelo qual se 

reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação combatida. 

No que tange ao dano moral este deve ser afastado pela incidência da 

Súmula 385, STJ. Compulsando os autos, verifica-se no id nº 994758, a 

existência de negativação preexistente da qual a parte Requerida não 

demonstrou que encontrava-se igualmente em discussão judicial, motivo 

pelo qual incidirá a presunção de regularidade. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente 

das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO LISBOA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDIO LISBOA DE 

SOUSA em face de VIVO S.A. A controvérsia da demanda cinge-se 

quanto à inscrição do nome da parte Requerente por débitos que afirma 

desconhecer, bem como nega a existência de relação jurídica entre as 

partes. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência 

de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos; todavia, cabe destacar que 

à presente lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a efetiva contratação e existência de pagamentos incumbia 

à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. 

Apesar de sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum 

indício probatório mínimo. Tais diligências mínimas visam resguardar os 

direitos não apenas de seus consumidores, mas também da própria parte 

Requerida; motivo pelo qual se reconhece a inexistência de débitos e ser 

indevida a anotação combatida. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como considerando que esta ostenta inscrição posterior em 

seu nome da qual não demonstrou que exista discussão judicial sobre. 

Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CARLOS VIEIRA DA SILVA em face de VIVO S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em 

sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo 

e de débitos; todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva 

contratação e existência de pagamentos incumbia à parte Requerida que 

não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de sustentar tese 

jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo. 

Tais diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida; motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. Insta frisar, conforme entendimento recente da Turma Recursal 

do E. TJMT, print screen ou telas sistêmicas, configuram prova unilateral 

imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos 

que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a 

corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). A parte 

Requerida aduziu que a migração do plano pré-pago para o plano controle 

se deu atráves de ligação; contudo, não trouxe aos autos referida 

gravação que, faria as vezes de um contrato escrito. Impende observar 

que nos print screen juntados com a contestação, aparece o nome de 

CARLOS DA SILVA, não sendo possível confirmar que trata-se da mesma 

pessoa que o autor. É sabido que a condenação em dano moral é baseada 

no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCOS RODRIGUES (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUIS MARCOS RODRIGUES em face de VIVO S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em 

sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo 

e de débitos; todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva 

contratação e existência de pagamentos incumbia à parte Requerida que 

não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de sustentar tese 

jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo. 

Tais diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida; motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

GIVANILDO SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GIVANILDO SILVA SOUSA em face de VIVO S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em 
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sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo 

e de débitos; todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva 

contratação e existência de pagamentos incumbia à parte Requerida que 

não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de sustentar tese 

jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo. 

Tais diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida; motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. Insta frisar, conforme entendimento recente da Turma Recursal 

do E. TJMT, print screen ou telas sistêmicas, configuram prova unilateral 

imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos 

que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a 

corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA 

concedida no id nº 11714161; bem como, DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006278-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA CEZARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELIZANGELA CEZARIA DE OLIVEIRA em face de VIVO S.A. 

A controvérsia a demanda cinge-se quanto a alegada inscrição indevida 

em rol de inadimplentes do nome da parte Requerente que em sua petição 

inicial afirma ter cancelado o contrato. Todavia, a parte Requerente não 

trouxe aos autos prova de que solicitou o cancelamento, nem que 

procedeu com a quitação das faturas objeto da negativação. Ainda que 

vigente a relação de consumo entre as partes, o que implica na incidência 

do art. 6º, VIII, CDC; isto, por si só, não isenta a parte Requerente em 

cumprir seu ônus probatório em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito. A inversão do ônus da prova, nos moldes previstos pelo Código de 

Defesa do Consumidor, trata-se de meio de facilitar a defesa deste 

quando, por hipossuficiência técnica, não conseguir produzir a prova; 

porém, tal hipótese não ocorre nos presentes autos. O ônus em provar o 

pagamento incumbe ao devedor, no caso a parte Requerente. Ademais, 

não há nos autos qualquer indício de que esta tenha solicitado o 

cancelamento da linha. Neste sentido destaca-se o entendimento 

jurisprudencial: RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. SUPOSTA 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. Não demonstração dos 

fatos constitutivos do direito afirmado em juízo. A inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor (CDC, art. 6º, inciso VIII) não dispensa um 

início mínimo de prova na direção dos fatos jurídicos invocados. Ademais, 

há negativações aparentemente legítimas. Incidência da Súmula 385 do 

STJ. Litigância de má-fé. Reconhecimento. Tentativa de alterar a verdade 

dos fatos (CPC, art. 80, inciso II). Violação ao dever processual previsto 

no art 77, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP, 

APL: 10292029520168260405, Relator: ALBERTO GOSSON, VIGÉSIMA 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

06/09/2017 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BORGES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ALINE BORGES RODRIGUES DOS SANTOS em face de VIVO 

S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da 

parte Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. 

Conforme entendimento assentado pela Turma Recursal do TJMT o print 

screen ou tela sistêmica, trata-se de prova unilateral; contudo, o presente 

caso apresenta peculiaridades que impõe-se na consideração de 

referidas telas. Em sua contestação a parte Requerida aduziu pela 

existência de relação jurídica, bem como a existência de pagamentos; para 

tanto, trouxe no corpo de sua defesa (id nº 12841721 - pág. 05/06) três 

telas sistemicas relacionadas ao número telefônico 66 9616-0221. Pois 

bem, referida linha telefônica aparece nos autos no extrato de 

negativações juntado pela parte Requerente (id nº 11623755 – pág. 01) 

como sendo um de seus meios de contato, no campo “localização”. Desta 

forma, as documentações supra se corroboram e se complementam 

deixando inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes; posto 

que, caso a parte Requerente afirmasse pela inverdade desta informação 

em seu extrato, colocar-se-ia em xeque todas as demais informações nele 

contidas. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que 

se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor 

lide temerária. De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por 

exemplo, as partes que opõem recursos meramente protelatórios, alteram 

a verdade dos fatos ou se utilizam de processos para conseguir objetivos 

ilegais. “In casu”, de acordo com as provas produzidas pela parte 

Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 831 de 931



eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Tal prática 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má-fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGO a 

TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 11753182; EXPEÇAM-SE aos 

cadastros negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da 

presente decisão. Ainda, CONDENO da parte parte Autora em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARCELO JOSE KARVAT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCELO JOSE KARVAT em face de VIVO S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. 

Conforme entendimento assentado pela Turma Recursal do TJMT o print 

screen ou tela sistêmica, trata-se de prova unilateral; contudo, o presente 

caso apresenta peculiaridades que impõe-se na consideração de 

referidas telas. Em sua contestação a parte Requerida aduziu pela 

existência de relação jurídica, bem como a existência de pagamentos; para 

tanto, trouxe aos autos (id nº 13416656 - pág. 10/14) telas sistemicas e 

faturas (ids nº 13416674, 13416672, 13416661, 13416659 e 13416658) 

relacionadas ao número telefônico 66 9971-2819. Pois bem, referida linha 

telefônica aparece nos autos no extrato de negativações juntado pela 

parte Requerente (id nº 12459019 – pág. 01) como sendo um de seus 

meios de contato, no campo “localização”. Tal correlação também ocorre 

com o endereço, qual seja, Rua Rio Preto, 216, Maria Vindilina. Desta 

forma, as documentações supra se corroboram e se complementam 

deixando inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes; posto 

que, caso a parte Requerente afirmasse pela inverdade desta informação 

em seu extrato, colocar-se-ia em xeque todas as demais informações nele 

contidas. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que 

se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor 

lide temerária. De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por 

exemplo, as partes que opõem recursos meramente protelatórios, alteram 

a verdade dos fatos ou se utilizam de processos para conseguir objetivos 

ilegais. “In casu”, de acordo com as provas produzidas pela parte 

Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar se 

eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Tal prática 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má-fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

CONDENO da parte parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 338814 Nr: 15283-11.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VACJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima explanada, 

INDEFIRO OS PEDIDOS DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/06 E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS 

CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, I E II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL em favor do requerente.Intime-se o requerido, por meio de seu 

advogado constituído, via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 337078 Nr: 14126-03.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS MELGAR NASCIMENTO, UILTON CIRINO 

ANDRADE, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MELGAR NASCIMENTO 

- OAB: 17.735-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c art. 120 do Código de 

Processo Penal , INDEFIRO o presente PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA 

APREENDIDA requerido por CARLOS MELGAR NASCIMENTO, UILTON 

CIRINO ANDRADE e JOSE GRACILIANO DOS SANTOS.Publique-se. 

Intimem-se os requerentes por meio do causídico Carlos Melgar, via DJE, 

não devendo o feito aguardar em gabinete a certidão de publicação, em 

razão da necessidade de expedição do necessário com urgência na ação 

penal principal em apenso, sendo que, excepcionalmente, a mencionada 

certidão deverá ser juntada posteriormente ao feito pelos serventuários da 

secretaria.Dê ciência ao Ministério Público.Após, ao arquivo.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171950 Nr: 6917-90.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSOM KULKKAMP, ROBSON BRENO 

ROCHA ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público requereu a oitiva, em 

plenário, das testemunhas arroladas à fl. 249. A Defesa dos réus, por 

conseguinte, requereu a oitiva, em plenário, das testemunhas arroladas às 

fls. 256 e 272.Dou o feito por saneado.Designo sessão para julgamento do 

acusado pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 06/06/2019, 

com início às 08h30min.Intimem-se os réus, seus Defensores e o ilustre 

Representante do Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas 

pelas partes, para serem ouvidas em plenário.Providencie-se o 

necessário.Intimem-se e cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 259681 Nr: 3489-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN LOHANA ALMEIDA SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUELLEN LOHANA ALMEIDA SIMÕES, 

Cpf: 04014155110, Rg: 2259042-0, Filiação: Suely Maria Almeida Simões e 

Carlos Aurélio Simões, data de nascimento: 04/05/1993, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

66-9683-4025. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúnciade fls. 04/05 imbuída de vontade e 

consciência do caráter ílicito de sua conduta, ofendeu a integridade física 

da vítima, causando-lhe lesões, sendo incurso nos moldes do artigo 129, 

§1°, inciso I, do Código Penal.

Despacho: Vistos, Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, 

dando a acusada SUELLEN LOHANA ALMEIDA SIMÕES como incursa no 

artigo 129,§ 1°, inciso I, do Código Penal.Cite-se à acusada para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com 

o art. 396 do Código de Processo Penal. Consigne-se no mandado que o 

oficial de justiça deverá indagar à acusada se esta possui condição 

financeira para constituir advogado. Em caso negativo, informá-la-á de 

que será assistida pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e 

determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de até 10 

(dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.Na resposta, a acusada 

poderá arguir preliminar e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito) (art. 401, CPP), 

qualificando-as e, se necessário, requerer suas intimações.[...]

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 19 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 189236 Nr: 10581-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Mattos Pereira 

- OAB:8718/O, DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB:OAB/MT 22.803, 

JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883 - OAB/MT, SILVERIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Código n° 189236

Vistos,

 Intime-se a Defesa para que se manifeste acerca do aditamento à 

denúncia oferecido pelo Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, 

com fundamento no artigo 384, §2°, do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 243380 Nr: 14125-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SCHUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO RICARDO SCHUMANN, Cpf: 

38079215839, Rg: 39.594.618-9, Filiação: Sonia Marques Pereira 

Schumann e Almir Vilson Schumann, data de nascimento: 07/09/1989, 

brasileiro(a), natural de Guaíra-SP, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

66-9662-0271 -pai. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para 

CONDENAR o acusado PAULO RICARDO SCHUMANN, brasileiro, solteiro, 

pedreiro, desempregado, natural de Guaíra/SP, nascido aos 07/09/1989, 

filho de Sonia Marques Pereira Schumann e Almir Vilson Schumann, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nas penas do artigo 180, caput, 

do Código Penal.Passo a dosimetria da penaNo tocante à culpabilidade, 

inerente ao tipo penal. Não registra antecedentes criminais. Acerca da 

conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para 

auferi-las. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do 

crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua 

vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais 

considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa 

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos 

fatos.Na segunda fase da dosagem, verifica-se que não incidem 

circunstâncias atenuantes nem agravantes. Na terceira fase da dosagem, 

não se vislumbram causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela 

qual mantenho a pena no patamar de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos, a qual torno definitiva.O regime inicial de cumprimento da 

pena será o aberto, a teor do artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições.De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do 

Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, 

deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se 

necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No 

entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não 

ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de 

promover o referido cálculo.Contudo, analisando o artigo 44 do Código 

Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que é primário, a pena aplicada não excede a 04 (quatro) anos, não 

houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 

do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição 

em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para 

promover a recuperação do condenado. Assim, determino a substituição 

da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, 

consistente na prestação de serviços à comunidade, em local a ser 
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estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora 

por dia de condenação, nos termos do artigo 150, da Lei n°7.210/84.Deixo 

de condenar o réu no pagamento das custas judiciais, uma vez que é 

assistido pela Defensoria Pública. Registro que não há bens a serem 

destinados nestes autos.Publique-se. Intime-se. Transitada esta em 

julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação e 

expeça-se Guia de Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente. 

Após, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 19 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215106 Nr: 15001-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MATOS IDELFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:15479/MT, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON DE MATOS IDELFONSO, Cpf: 

71540695972, Rg: 4053497-0, Filiação: Altair de Matos Ildefonso e 

Waldemar Ildefonso, data de nascimento: 25/03/1969, brasileiro(a), natural 

de Mandaguari-PR, casado(a), engenheiro agrônomo, empresário, 

Telefone 9985-9006. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar o réu EDSON DE MATOS ILDEFONSO da sentença 

condenatória indagando-o se pretende recorrer da decisão..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para CONDENAR o acusado EDSON DE MATOS ILDEFONSO, 

brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, natural de Mandaguari-PR, 

nascido aos 25/03/1969, filho de Waldemar Ildefonso e Altair de Matos 

Ildefonso, residente e domiciliado na Rua das Cerejeiras, 2330, Bairro 

Jardim Maringá II, em Sinop/MT, nas sanções previstas nos artigos 303, 

parágrafo único, c.c. 302, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei nº 

9.503/97, em concurso formal.Dosimetria da penaAnalisando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que a 

culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar. Verifico que 

não registra antecedentes. Não há elementos nos autos para perquirir a 

conduta social e a personalidade do Acusado. Quanto às circunstâncias e 

as consequências do crime, não há nada relevante a se considerar. 

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.Na 

segunda fase da dosagem, verifico que não há circunstâncias 

atenuantes, tampouco agravantes. Finalmente, na terceira etapa da 

dosimetria da pena, não vislumbro causas de diminuição. Por outro lado, 

verifico que incide a causa de aumento prevista no art. 302, parágrafo 

único, inciso III, do CTB, razão pela qual, aumento a pena em 1/3 (um 

terço), alcançando o patamar de 08 (oito) meses de detenção. Outrossim, 

anoto a presença do concurso formal e considerando que foram vitimadas 

duas pessoas, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 

09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.Fixo-lhe o regime aberto 

para o início de cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, ‘c’, do 

Código Penal.Condeno o acusado, ainda, à suspensão de sua habilitação 

durante o período de cumprimento da pena. Outrossim, tratando-se de 

crime culposo, mister a substituição em razão das penas restritivas de 

direitos serem adequadas para promover a recuperação do 

condenado.Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade 

por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação 

pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à Fundação Livre para Viver 

– FUNVIDA.Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e 

despesas judiciais.Verifico que não há bens a serem destinados nestes 

autos.Após o trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para 

apreciação de prescrição da pretensão punitiva retroativa.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 03 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 290729 Nr: 2752-24.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JORGE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ PAULI - OAB:

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a certidão de óbito 

acostada aos autos à fl. 50, de fato, não é do acusado.Todavia, por um 

lapso este juízo proferiu a sentença de fl. 52 extinguindo a punibilidade do 

acusado, sem se atentar que, na realidade, tratavam-se de verdadeiros 

homônimos.Embora a Defesa requeira o desentranhamento do petitório de 

fls. 49 e desconsideração da certidão de óbito juntada aos autos, é cediço 

que, nos termos do art. 494, I e II do Código de Processo Civil c.c art. 3º do 

Código de Processo Penal , após a prolação de sentença, não poderá o 

juiz anular a própria decisão, exceção feita para correção de erros 

materiais ou, ainda, por intermédio de embargos de declaração, que não é 

o caso dos autos.Uma vez publicada a sentença incide o princípio da 

inalterabilidade da decisão judicial, de acordo com o qual proferindo a 

sentença, o juiz termina o seu ofício jurisdicional, não podendo revoga-la, 

ainda que supostamente ilegal, sob pena de grave violação da coisa 

julgada e, por consequência, de ensejar a instabilidade nas situações 

jurídicas.Nestes autos, mesmo que equivocadamente, a prestação 

jurisdicional a quo se encerrou com a prolação da sentença, não podendo 

aqui ser proferida qualquer outra decisão, salvo nas hipóteses exceção 

previstas no artigo acima mencionado.Destarte, intime-se o advogado 

constituído nos autos, via DJE, bem como cientifique-se o Ministério Público 

para querendo tomem as providências cabíveis.Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 339550 Nr: 15767-26.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIAS MACEDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 339550

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado por Elias 

Maceda Ribeiro, por intermédio de advogado, alegando, em síntese, 

estarem ausentes as circunstâncias para a manutenção de sua 

segregação (fls. 02/11).

O Ministério Público se manifestou às fls. 62/64-verso, indeferimento do 

pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Analisando o atual cenário fático-jurídico dos autos, verifico ser o caso de 

revogar a constrição cautelar do indiciado, notadamente em razão da 

declaração firmada pela vítima à fl. 13, no sentido de que “não se opõe a 

concessão da sua liberdade provisória”. Sic.

Assim, diante do acima consignado, vislumbro inexistirem razões para a 

manutenção da segregação cautelar do autuado.

Desse modo, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA outrora decretada ao 

acusado Elias Maceda Ribeiro.

Expeça-se alvará de soltura, colocando-se o indiciado em liberdade, salvo 

se estiver segregado por outro motivo, o qual, ANTES de ser colocado em 

liberdade, deverá ser cientificado de que deverá cumprir fielmente as 
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medidas protetivas deferidas nos autos Código Apolo 339409, sob pena 

de nova decretação da sua prisão preventiva.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a suposta vítima, para ciência, nos termos do artigo 25, da Lei n. 

11.340/06.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Sinop, 18 de outubro de 2018.

 Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 339550 Nr: 15767-26.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIAS MACEDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 339550

Vistos.

Cumpra-se a decisão prolatada às fls. 66/67, após traslade-se cópia para 

os autos Código Apolo 339963 e, na sequência, ARQUIVEM-SE estes 

autos.

Cumpra-se.

Sinop, 19 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 339071 Nr: 15457-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GONÇALO CESAR DAS NEVES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 339071

Vistos.

Cumpra-se a decisão prolatada às fls. 64/65, após traslade-se cópia para 

os autos Código Apolo 324265 e, na sequência, ARQUIVEM-SE estes 

autos.

Cumpra-se.

Sinop, 19 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 324265 Nr: 5809-16.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR A. PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.284 - MT

 Ação Penal - Código Apolo 324265Vistos.Em análise à defesa preliminar 

apresentada às fls. 57/73, inexistem quaisquer das hipóteses previstas 

nos incisos do artigo 397, do CPP, haja vista que as teses defensivas se 

confundem com o mérito da demanda e serão analisadas em momento 

oportuno.Quanto à preliminar arguida pela defesa de inépcia da denúncia, 

não merece acolhida, uma vez que houve a descrição dos fatos, a 

comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria 

em relação ao acusado, bem como a existência de justa causa, 

preenchendo a exordial os requisitos previstos no artigo 41, do Código de 

Processo Penal.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 

de novembro de 2018, às 16h15min.Notifique-se o Ministério 

Público.Expeça-se carta precatória para intimação do acusado sobre a 

data da audiência, bem como para colheita do seu 

interrogatório.Expeça-se carta precatória, ainda, para inquirição das 

testemunhas arroladas pela defesa à fl. 72.Intimem-se os 

advogados.Intimem-se a vítima e as testemunhas, devendo constar no 

mandado que deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da 

audiência acima aprazada.Por fim, remetam-se as informações em anexo 

por meio do Sistema de Malote Digital, nos termos da Resolução n. 

002/2010-TJ e Provimento n. 007/2011-CGJ.Certifique-se nos autos a 

confirmação do recebimento das informações.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 158473 Nr: 5677-03.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOMAR DE LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Ação Penal – Código Apolo 158473

Vistos.

Não obstante o teor da petição à fl. 370 e sem prejuízo do comparecimento 

espontâneo de Anderson Mathias, tendo em vista que referida testemunha 

também foi arrolada pela acusação, expeça-se carta precatória para a 

sua inquirição, conforme determinado às fls. 345/346.

No mais, expeça-se o necessário para a realização da audiência 

designada à fl. 346.

Cumpra-se.

Sinop, 19 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 336118 Nr: 13574-38.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da Dra. Advogada 

Eurídes Parron Parron (OAB/MT nº 20.719) para contrarrazoar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 334679 Nr: 12574-03.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da Dra. Advogada 

Eurídes Parron Parron (OAB/MT nº 20.719) para contrarrazoar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 233751 Nr: 7921-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CORDEIRO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 .9- Desta forma, atento aos princípios da legalidade e da coisa julgada, 

INDEFIRO o pedido isenção ou redução do valor da multa imposta nos 

autos de Ação Penal n. 18710-55.2014.811.0015, código 220498, 

formulado pelo reeducando às fls. 150/152. 10- Por outro lado, ante a 

possibilidade jurídica de parcelamento da pena de multa, designo audiência 
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admonitória para o dia 05 de Novembro de 2018, às 15h00min, a fim de 

possibilitar ao reeducando parcelar o pagamento da reprimenda. 11- 

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, bem como 

intime-se o reeducando para comparecer na solenidade..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 111125 Nr: 3452-78.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO LEOPOLDO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Vistos.

1 - De proêmio, diante dos fatos narrados no PAD nº 50/2018 (fls. 

369/386), designo audiência de justificação para o dia 19 de Novembro de 

2018, às 15h30min.

2 - Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, bem como requisite-se 

o reeducando na penitenciária local.

3 - Outrossim, levando-se em consideração o entendimento perfilhado à fl. 

313/313-verso, no sentido de que poderão ser computados os dias em 

que o apenado trabalhou com carga horária abaixo do mínimo legal, 

verifica-se que o reeducando laborou no período de julho de 2017 a maio 

de 2018 (fls. 339/348 e 350/351), o total de 231 dias, sendo que 33 dias 

foram realizadas com carga horária de 04 horas.

Logo, das 132 horas trabalhadas com a carga horária de 04 horas, que, 

calculadas separadamente daquelas trabalhadas no expediente 

estabelecido pela LEP, e divididas por 06 (jornada mínima diária), resultam 

em 22 dias de trabalho [33x4=132÷6=22].

4 - Desta forma, somando-se os 22 dias aos 198 dias em que o apenado 

trabalhou com jornada normal, tem-se o total de 220 dias laborados, os 

quais, divididos por 03, resultam em 73 dias de remição [220÷3=73,333...].

 5 - Ante o exposto, com supedâneo no artigo 126 da LEP, DECLARO 

REMIDOS mais 73 dias da pena do reeducando Juliano Leopoldo Antunes.

6 - Por fim, elabore-se o cálculo de liquidação da pena privativa de 

liberdade, ouvindo-se, posteriormente, às partes a respeito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop - MT, 15 de Outubro de 2018.

João Manoel Pereira Guerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 338311 Nr: 384-33.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO APARECIDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT

 Vistos.

 1 - Cuida-se de Execução Penal extraída dos autos de Ação Penal n. 

473-27.2014.811.0094, Código 22428, no qual foi aplicada ao reeducando 

Adriano Aparecido Silva, pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 

02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em 

regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º e 

inciso I do Código Penal.

 A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, 

quais sejam: 01 prestação de serviço a comunidade, em local a ser 

estabelecido pelo Juízo da Execução Penal, à razão de 01 (uma) hora por 

dia de condenação. 02 prestação pecuniária no patamar de 02 (dois) 

salários mínimos de e 13 (treze) dias multa a razão 1/30 (um trigéssimo) do 

salário mínimo à época dos fatos.

 2 - Nesse diapasão, considerando que o PEP do reeducando está 

tramitando nesta VEP, para cumprimento da pena, designo audiência 

admonitória para o dia 21 de novembro de 2018, às 16h00min, com o 

objetivo de deliberar acerca do cumprimento da pena restritiva de direito.

 3 - Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça e a defesa acerca da 

audiência, bem como intime-se o reeducando para comparecer à 

solenidade, observando-se o endereço do reeducando indicado nos autos 

às fls. 86.

4 - Por fim, junte-se a FAC em nome do reeducando obtido por meio do 

Sistema Apolo.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 330522 Nr: 9734-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN JUNIOR DO REGO JORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATHAN ANTUNES 

PAULUK - OAB:20.766-MT

 Diante disso, com fundamento no artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal 

e artigo 321 do CPP, concedo liberdade provisória ao acusado Jhonathan 

Junior do Rego Jordani mediante o cumprimento rigoroso das seguintes 

medidas cautelares, sob pena de decretação de prisão preventiva:I. 

Comparecer bimestralmente em juízo, até o dia 10 de cada mês, para 

informar o endereço residencial e comprovar sua atividade laboral 

(trabalho);II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não 

ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas 

de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão 

e consumo de bebidas alcoólicas;III. Não ausentar-se da Comarca onde 

reside sem prévia autorização do Juízo;IV. Não consumir drogas ilícitas e 

não praticar novos crimes.Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia 

Judiciária Civil de Sinop/MT e ao Comandante do 11º BPM/MT, para 

conhecimento e fiscalização das medidas cautelares impostas ao 

custodiado.Expeça-se alvará de soltura e liberte-se Jhonathan Junior do 

Rego Jordani, se por outro motivo ou decisão não devam permanecer 

presos.Dando prosseguimento ao feito, diante da ausência das 

testemunhas policiais militares Moacir da Fonseca Canett Júnior e Karina 

Emily Marçal da Silveira e, também, da testemunha Greiciely Ribeiro 

Fernandes, redesigno a continuidade da audiência de instrução para 

13.12.2018 (quinta-feira), às 14:45 horas.Requisite-se ao comandante da 

PM informações acerca da ausência das testemunhas policiais militares 

Moacir da Fonseca Canett Júnior e Karina Emily Marçal da Silveira, 

requisitando, concomitantemente, referidos policiais, para a audiência a 

ser realizada em 13.12.2018 (quinta-feira), às 14:45 horas.Intime-se 

pessoalmente a testemunha Greiciely Ribeiro Fernandes.Saem intimados 

os presentes”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 160178 Nr: 7534-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RABELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

parcialmente procedente a denúncia e condeno o acusado Fernando 

Rabelo dos Santos como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006, absolvendo-o quando ao crime previsto no art. 35 da Lei 

11.343/2006 - à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão 

e 510 (quinhetos e dez) dias-multas, em regime inicial fechado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 332363 Nr: 1433-51.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CORREA PEREIRA 

- OAB:22393/O

 Intime-se a advogada Andressa Corrêa Pereira, OAB/MT 22.393, para, em 

05 (cinco) dias, apresentar atestado de comportamento carcerário 

atualizado do reeducado Bruno Rodrigues da Silva Souza.

Após, em observância aos arts. 5º, LV, da CF e 112, § 2°, da LEP, dê-se 
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vista dos autos ao Ministério Público para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do pedido de progressão de regime formulado em 

09.10.2018 (f. 196).

Concomitantemente, remetam-se as informações processuais solicitadas 

pelo Ouvidor-Geral Luís Aparecido Bortolussi Júnior (Manifestação nº 

91002-44.2018.811.0000 - fls. 215/216).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 313935 Nr: 16950-66.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIDE AZANHA DE SOUZA, LEONARDO 

DOS SANTOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas policiais militares 

Anderson Ricardo Vieira e Rangel Pablo de Alencar Lima e, também das 

testemunhas Edézio Pereira Jorge e Camila Araújo de Almeida, conforme 

manifestado pelo Ministério Público.

Defiro o pedido formulado pela defesa da acusada Edileide Azanha de 

Souza e autorizo a substituição da testemunha policial militar Marcos da 

Silva Santos pela testemunha Maria Eduarda de Souza.

Para continuidade da audiência de instrução, designo o dia 04.12.2018 

(terça-feira), às 16:00 horas.

Visando dirimir dúvidas sobre pontos relevantes da acusação, em 

observância ao artigo 156 do CPP, delibero ouvir, como testemunhas do 

Juízo, os investigadores de polícia civil Emanoel de Negreiros Godinho e 

Maurício Antonio da Cruz (chefe do NI).

Requisitem-se os policiais militares (CPP, art, 221, § 2º) e intimem-se as 

demais testemunhas (CPP, arts. 351 e 370), observando-se o disposto no 

artigo 980, § 1º, da CNGCGJ/MT com relação aos funcionários públicos 

(investigadores de polícia civil).

Determino o aditamento da carta precatória expedida à comarca de 

Cuiabá/MT para interrogatório do acusado Leonardo dos Santos Pires, 

devendo ser também intimado acerca da audiência ora redesignada.

Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 318217 Nr: 1803-63.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de restituição de bem, formulado pela requerente Ana 

Flávia de Souza Gonçalves em 06.02.2018 (f. 02), arguindo, em síntese, 

ser proprietária do “celular Marca Alcatel 5045-J PIXI 4 COLORS DUAL 

TELA 5, cor prata” [sic], apreendidos em 02.8.2017 (fls.11), conforme 

narrado no BOPM nº 2017.257008.

O Ministério Público manifestou-se em 03.4.2018 (f. 8) “pelo deferimento 

do presente pedido de restituição” [sic].

É a síntese necessária. Decido.

Nos termos do artigo 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença 

final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto 

interessarem ao processo.

No caso, não há elementos suficientemente aptos a demonstrar que o 

celular Marca Alcatel 5045-J PIXI 4 COLORS DUAL TELA 5, cuja restituição 

pretende a requerente, possua origem ilícita, isto é, tenha sido adquirido 

com o produto do crime, não sendo, ainda, imprescindível para o 

esclarecimento dos fatos apurados no processo judicial.

A propriedade do aparelho celular está devidamente comprovada pela 

cópia da nota fiscal juntada à f. 04, razão pela qual nada obsta que seja 

restituído à requerente.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento 

no artigo 120 do CPP c.c. 1.481, I, da CNGCGJ/MT, defiro o pedido 

formulado pela requerente Ana Flávia de Souza Gonçalves e determino a 

restituição do aparelho “celular Marca Alcatel 5045-J PIXI 4 COLORS DUAL 

TELA 5, cor prata”, mediante termo nos autos.

Efetivada a restituição, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 159003 Nr: 6278-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Diante de todo o exposto, com fundamento nos arts. 50, V e 52, caput 

c.c. 118, I, da LEP, julgo procedente o incidente deflagrado em 15.5.2017 

(f. 221) e determino a regressão do reeducando Jackson Fenner ao 

regime fechado de cumprimento de pena.Expeça-se o competente 

mandado de prisão em desfavor do reeducando Jackson Fenner, filho de 

Armin Fenner e Helena Fenner.Sem embargo disso, diante da procedência 

do incidente de regressão de regime, a data da falta grave (prática do 

novo crime – 03.11.2015) deverá ser adotada como marco inicial para os 

próximos cálculos das penas privativas de liberdade.Outrossim, 

considerando que o reeducando permaneceu segregado de 18.12.2009 

até 30.01.2013 (03 anos, 01 mês e 13 dias – fls. 06 e 111) e, após, até 

02.11.2015, em regime semiaberto, cumpriu 01 (um) ano e 06 (seis) meses 

e 14 (catorze) dias das penas privativas de liberdade que lhe foram 

impostas, infere-se que, em 03.11.2015, restava pendente o cumprimento 

de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, 

devendo ser elaborado novo cálculo das penas privativas de liberdade do 

apenado, utilizado o sistema informatizado “Módulo de Gerenciamento de 

Penas – MGP”, nos termos do art. 1.786, “caput”, da CNGCGJ/MT Não 

obstante, solicite-se ao Juízo da Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta comarca a guia de execução penal inerente à 

condenação à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de 

detenção, imposta em 03.5.2018 (Termo Circunstanciado cód. 253285 – 

art. 309 do CTB).Certifique-se se o reeducando compareceu em juízo 

(para justificar suas atividades) nos meses de Julho e Agosto de 2018 e 

solicitem-se, ao Juízo da 2ª Vara Criminal local, cópias integrais dos autos 

códs. 283361 (Incidente Processual de Medidas Protetivas) e 293442 

(Inquérito Policial), ambos em desfavor do acusado Jackson Fenner.Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, oportunidade na qual ainda 

deverá, caso queira, se manifestar acerca das alegações e pedidos 

formulados pela defesa em 25.01.2018 (fls. 295/296).Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 128282 Nr: 7497-91.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI FERREIRA ROSALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que intimo o advogado do réu para manifestar-se 

acerca dos cálculos e documentos novos juntados nos autos, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 340053 Nr: 16120-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:MT nº 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado para, em 10 dias, comprovar 

as alegações contidas nos autos, nos termos da decisão de f. 02.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 837 de 931



 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 226479 Nr: 3620-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON BEZERRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 11324/O

 Assim, à luz do art. 74, caput, do CPP e “anexo I” da referida resolução, 

tratando-se de Processo Executivo de Pena sem condenação por crime 

previsto na Lei nº 11.343/2006, deverá o PEP tramitar perante o Juízo da 

3ª Vara Criminal local, com competência para julgar, privativamente, os 

feitos referentes às execuções penais provisórias e definitivas, 

consoante competência privativa de cada vara judicial.Diante de todo o 

exposto, com fundamento nos arts. 69, III c.c. 74, caput, do CPP c.c. art. 

3º, caput e “anexo I” da Resolução nº 15/2017/TP-TJMT, declino de 

competência em favor do Juízo da 3ª Vara Criminal local, para onde os 

autos deverão ser remetidos, com as devidas anotações na capa do 

processo, Cartório Distribuidor e sistema informatizado de dados 

“Apolo”.Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 246741 Nr: 16332-92.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPS, RVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 16332-92.2015.811.0015 (246741) - O

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte requerente em 

face de sentença proferida nas fls. 56-60, a qual julgou parcialmente 

procedente a pretensão posta na inicial.

De acordo com a letra do art. 1.022 do NCPC, incisos I e II, são cabíveis 

embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, 

obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Como é cediço, destinam-se tais embargos ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. Os embargos não são via adequada, portanto, para 

viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, em função da 

discordância da parte em relação à solução jurídica emprestada ao caso 

concreto.

Nessa linha, verifico que assiste razão à embargante ao sustentar a 

ocorrência de contradição na sentença, vez que deixou de arbitrar 

honorários considerando que o requerente foi assistido pela Defensoria 

Pública, porém, desde a propositura da ação aquele foi assistido por 

advogado, conforme procuração acostada à fl. 11.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e lhes DOU 

PROVIMENTO, para fins de retificar a sentença quanto aos honorários e 

CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor da procuradora do autor, que arbitro em 04 (quatro) URH, nos 

termos do art. 85, §8º, do NCPC e em consonância com a tabela de 

honorários da OAB/MT.

No mais, persiste a sentença lançada nas fls. 56-60.

Renovem-se as intimações, dando-se por reaberto o prazo recursal.

Sinop/MT, 17 de outubro de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 295835 Nr: 5891-81.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRRT, RT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE EMANUELLE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 21.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 5891-81.2017.811.0015 (295835) - O

Intime-se a requerente para manifestação conforme postulado pelo 

Ministério Público à fl. 112, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, colha-se o parecer 

Ministerial e retornem os autos conclusos.

Sinop/MT, 17 de outubro de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 203209 Nr: 5533-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGATHA HORTENSI RIBEIRO, SAMANTHA ALBERNAZ 

HORTENSI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMANTHA Albernaz Hortensi 

Ribeiro - OAB:MT-17.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do NCPC, 

rejeito o pedido.

Isento de custas (ECA, art. 141, §2º).

Fixo honorários em favor da Procuradoria Jurídica do Município de Sinop, a 

cargo da autora, no montante de 20% do valor atualizado da causa, em 

consonância com as modulares do art. 85, §3º, I, do NCPC. A cobrança 

deverá observar a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 

98, §3º, do NCPC, pois beneficiária a parte sucumbente da assistência 

judiciária gratuita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 317657 Nr: 1418-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, MGF, BMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS, DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidos os requisitos legais, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de destituir o poder familiar de J. F. 

DA S. e D. A. em relação às crianças M. G. F. e B. M. F., com fundamento 

no art. 1.638 do Código Civil, incisos II, c/c art. 22 do ECA.

 Havendo estudos psicossociais nos autos atestando que os menores 

estão em excelente situação sob a guarda do casal R. L. DA S. e I. K., 

ratifico a medida protetiva deferida, ao mesmo tempo em que determino 

sejam aqueles, na condição de interessados, intimados do teor desta 

sentença.

Expeça-se mandado para averbação da sentença às margens do registro 

de nascimento dos menores, nos termos preconizados pelo art. 163, 

parágrafo único, do ECA.

 Comunique-se à CEJA/MT (CNGC, art. 720).

 Incluam-se os menores no Cadastro Nacional de Adoção – CNA.

Isento de custas (ECA, art. 141, §2º).

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 440142 Nr: 6873-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLNIC, SNDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:19603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a apresentação de impugnação pelo 

executado, intimo a parte exequente a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 111018 Nr: 6688-48.2007.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.J.C.SrpmJCM, MJCSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPANDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O, Sidnei Guedes 

Ferreira - OAB:MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a r. Decisão de fls. 97, item I, a parte autora 

regularizou sua representação processual, tendo em vista, que constituiu 

advogado (fls.110/112). Pelo exposto, impulsiono os autos a intimação da 

parte AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007994-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ESTEFANI ARRUDA ALVES (AUTOR(A))

K. F. A. L. (AUTOR(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR LOPES MELHADO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007994-83.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Indefiro o 

pedido formulado pelo Ministério Público. A guarda, unilateral ou 

compartilhada, pode ser requerida por consenso (art. 1.584, I, do CC) ou 

poderá ser acordada entre as partes (art. 1.584, § 2º, primeira parte, 

também do CC). O art. 1.584 e parágrafos do Código Civil, "verbis" (negritei 

abaixo): Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 

(Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008). I – requerida, por consenso, 

pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de 

separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 

cautelar; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. (Incluído 

pela Lei nº 11.698, de 2008). § 1o Na audiência de conciliação, o juiz 

informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua 

importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 

sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. (Incluído pela Lei nº 

11.698, de 2008). § 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai 

quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 

exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se 

um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 

menor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 3o Para estabelecer 

as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda 

compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe 

interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai 

e com a mãe. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 4o A 

alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de 

guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de 

prerrogativas atribuídas ao seu detentor. (Redação dada pela Lei nº 

13.058, de 2014) § 5o Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer 

sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele 

compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, 

o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 6o Qualquer estabelecimento público 

ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores 

sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia pelo não atendimento da solicitação. 

(Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) A regra é que os pais desejem o 

melhor para seus filhos, e, o acordo, sugere que as partes têm intenção 

de observar o melhor interesse da criança. Ademais, até a maioridade da 

filha, as cláusulas podem ser modificadas, havendo interesse nesse 

sentido. Por fim, o Ministério Público foi intimado para a audiência, e, na 

ocasião, poderia, no interesse da infante, apurar os motivos da 

manifestação de vontade das partes, como agora pretende na cota 

ministerial, mas a ela não compareceu. Não é demais mencionar que 

muitas vezes não fica anotado na ata os motivos informados pelas partes 

para a fixação da guarda de uma ou outra forma, embora estes sejam 

apurados em audiência. Em virtude do exposto, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo celebrado entre as partes (Id. 13571108), como se 

encontra. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC. P. 

R. I. Isentos de custas, eis que defiro AJG ao requerido (Id. 13571108). 

Lavre-se o termo de guarda em favor genitora. Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008599-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO (ADVOGADO(A))

DAIANE BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008599-29.2017.8.11.0002. VISTOS etc. DAIANE 

BATISTA DE OLIVEIRA, qualificada, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO CONVERTIDO EM CONSENSUAL, contra ELIAS RODRIGUES DE 

SOUSA também qualificado. As partes compuseram-se em audiência em 

relação ao divórcio, pensão alimentícia, guarda e direito de convivência (Id. 

14582245). O cônjuge virago não alterou seu nome por ocasião do 

casamento. Pugnaram pela homologação. O Ministério Público, instado a se 

manifestar, manifestou-se pela homologação do acordo (fls. 14620836). É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº.66, de 2010.) Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses da filha menor de idade, de rigor a 

homologação do acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre 

os requerentes nos termos doa ata de audiência e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do casal, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Isentos de custas, 

eis que defiro a AJG ao requerido (Id. 14582245). Lavre-se o termo de 

guarda compartilhada em favor dos genitores. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 10, 

inciso I, do Código Civil), anotando-se que não há bens a partilhar. Em 

seguida, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000717-79.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUCIANO DE PINHO FAUSTINO (REQUERENTE)

SUELLEN CAROLINE HERANI WENDPAP (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURINEIDE MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000717-79.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 12426663/14641722), no 

tocante aos alimentos, guarda e direito de convivência às filhas menores 

de idade. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a 

AJG à parte ré (Id. 12426663). Intime-se a genitora para informar o nome e 

endereço da escola onde as crianças estudam, bem ainda para cumprir 

integralmente o acordado. Intime-se através da Defensoria Pública. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000960-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

O. M. S. (REQUERENTE)

MARCIA MORAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE JUDICIAL NÃO EXIGE POLO PASSIVO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000960-23.2018.8.11.0002 VISTOS etc. A certidão 

de óbito indica a existência de bens a inventariar. Diga a requerente, 

inclusive informando se ajuizou ação de Inventário. Com a manifestação, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003819-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. B. G. (ADVOGADO(A))

C. P. D. C. O. (AUTOR(A))

A. L. D. B. F. (ADVOGADO(A))

D. V. D. C. O. (AUTOR(A))

N. A. C. O. (AUTOR(A))

J. C. F. J. (ADVOGADO(A))

E. L. L. M. (ADVOGADO(A))

A. W. J. (ADVOGADO(A))

A. R. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. O. (RÉU)

L. D. S. G. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003819-46.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

pagamento do débito mediante- Id. 11861749/12026014, bem ainda que o 

valor fora liberado na conta bancária da credora- Id. 13825742, JULGO 

EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com 

fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Condeno o executado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), suspensa a cobrança, eis que defiro a AJG (Id. 12656978). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003819-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. B. G. (ADVOGADO(A))

C. P. D. C. O. (AUTOR(A))

A. L. D. B. F. (ADVOGADO(A))

D. V. D. C. O. (AUTOR(A))

N. A. C. O. (AUTOR(A))

J. C. F. J. (ADVOGADO(A))

E. L. L. M. (ADVOGADO(A))

A. W. J. (ADVOGADO(A))

A. R. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. O. (RÉU)

L. D. S. G. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003819-46.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

pagamento do débito mediante- Id. 11861749/12026014, bem ainda que o 

valor fora liberado na conta bancária da credora- Id. 13825742, JULGO 

EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com 

fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Condeno o executado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), suspensa a cobrança, eis que defiro a AJG (Id. 12656978). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003819-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. B. G. (ADVOGADO(A))

C. P. D. C. O. (AUTOR(A))

A. L. D. B. F. (ADVOGADO(A))

D. V. D. C. O. (AUTOR(A))

N. A. C. O. (AUTOR(A))

J. C. F. J. (ADVOGADO(A))

E. L. L. M. (ADVOGADO(A))

A. W. J. (ADVOGADO(A))

A. R. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. O. (RÉU)

L. D. S. G. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003819-46.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

pagamento do débito mediante- Id. 11861749/12026014, bem ainda que o 

valor fora liberado na conta bancária da credora- Id. 13825742, JULGO 

EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com 

fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Condeno o executado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), suspensa a cobrança, eis que defiro a AJG (Id. 12656978). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001315-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. O. A. (ADVOGADO(A))

T. F. D. S. T. (ADVOGADO(A))

I. D. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (ADVOGADO(A))

J. F. D. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

G. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001315-33.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 13047977), no tocante aos 
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alimentos, guarda compartilhada e convivência com os filhos menores de 

idade. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a 

AJG ao requerido (Id. 13047977). Lavre-se o termo de guarda 

compartilhada em favor dos genitores. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001315-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. O. A. (ADVOGADO(A))

T. F. D. S. T. (ADVOGADO(A))

I. D. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (ADVOGADO(A))

J. F. D. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

G. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001315-33.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 13047977), no tocante aos 

alimentos, guarda compartilhada e convivência com os filhos menores de 

idade. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a 

AJG ao requerido (Id. 13047977). Lavre-se o termo de guarda 

compartilhada em favor dos genitores. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001315-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. O. A. (ADVOGADO(A))

T. F. D. S. T. (ADVOGADO(A))

I. D. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (ADVOGADO(A))

J. F. D. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

G. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001315-33.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 13047977), no tocante aos 

alimentos, guarda compartilhada e convivência com os filhos menores de 

idade. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a 

AJG ao requerido (Id. 13047977). Lavre-se o termo de guarda 

compartilhada em favor dos genitores. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003953-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. R. (REQUERENTE)

C. V. R. (REQUERENTE)

L. S. M. B. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003953-73.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

13299053). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 775, do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Isento de custas. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007221-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. (REQUERENTE)

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY (ADVOGADO(A))

KILMA MARLUZA SILVA SOUZA SALEM (REQUERENTE)

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO RESLAN SALEM (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

MICHEL LEANDRO DE FARIAS SALEM (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO DE FARIAS SALEM (HERDEIRO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

KARINA ANDREIA DE FARIAS SALEM (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007221-38.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se a 

Inventariante, via Advogado, para carrear aos autos certidão negativa do 

município de Barra do Garças e Nossa Senhora do Livramento. Em 

seguida, ao Ministério Público e à Fazenda Pública. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007221-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. (REQUERENTE)

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY (ADVOGADO(A))

KILMA MARLUZA SILVA SOUZA SALEM (REQUERENTE)

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO RESLAN SALEM (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

MICHEL LEANDRO DE FARIAS SALEM (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO DE FARIAS SALEM (HERDEIRO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

KARINA ANDREIA DE FARIAS SALEM (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007221-38.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se a 

Inventariante, via Advogado, para carrear aos autos certidão negativa do 

município de Barra do Garças e Nossa Senhora do Livramento. Em 

seguida, ao Ministério Público e à Fazenda Pública. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004188-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. G. D. D. (REQUERENTE)

E. L. D. F. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. D. F. (REQUERIDO)

C. I. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004188-06.2018.8.11.0002. “Vistos, etc. 

Fundamento e decido. Satisfazendo os requerentes os requisitos 

previstos no art. 226 § 6º, CF, decreto o divórcio do casal e HOMOLOGO, 
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POR SENTENÇA, o acordo realizado entre as partes no tocante a guarda, 

alimentos e a partilha de bens. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, b do 

CPC. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se. 

Oficie-se para averbação no cartório competente, anotando-se que o 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja Carla Fernanda 

Gomes Dias (Num. 13352051-pág. 01). Lavre-se o termo de guarda de 

forma compartilhada Isento de custas, eis que defiro (Num. 14450349). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004188-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. G. D. D. (REQUERENTE)

E. L. D. F. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. D. F. (REQUERIDO)

C. I. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004188-06.2018.8.11.0002. “Vistos, etc. 

Fundamento e decido. Satisfazendo os requerentes os requisitos 

previstos no art. 226 § 6º, CF, decreto o divórcio do casal e HOMOLOGO, 

POR SENTENÇA, o acordo realizado entre as partes no tocante a guarda, 

alimentos e a partilha de bens. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, b do 

CPC. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se. 

Oficie-se para averbação no cartório competente, anotando-se que o 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja Carla Fernanda 

Gomes Dias (Num. 13352051-pág. 01). Lavre-se o termo de guarda de 

forma compartilhada Isento de custas, eis que defiro (Num. 14450349). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002624-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAQUIM JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002624-89.2018.811.0002. VISTOS etc. JOAQUIM 

JOSÉ DA SILVA, qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE RETIFICAÇÃO 

DE REGISTRO CIVIL, aduzindo, em síntese, o que segue. Aduz o 

requerente, em síntese, que em razão de pretender se casar, necessitou 

pedir uma certidão de nascimento atualizada (segunda via), porém nela 

percebeu que o gênero consta como sendo “feminino” e não “masculino” 

como deveria ser. Acreditando ser apenas um erro de digitação, solicitou 

a certidão de inteiro teor, para ter acesso a cópia do livro de registro, e 

para sua surpresa constava que o requerente era do sexo feminino. A 

referida situação está lhe causando transtornos para prosseguir com os 

trâmites para o casamento. O autor pretende a retificação do gênero que 

consta equivocadamente em sua certidão de nascimento. Após descrever 

os fatos e fundamentos que fundamentam sua pretensão, pugnou pela 

procedência do pedido, para que seja determinado ao Oficial de Registro 

Civil competente que retifique seu registro de nascimento, passando a 

constar na certidão de nascimento, o gênero masculino. A petição inicial 

foi instruída com procuração e documentos (Ids. 12597163 a 12597190). 

A MMª Juíza que conduzia o feito declarou a incompetência absoluta do 

Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Família da 

Comarca (Id. 13357853). AJG deferida no Id. 14071099. O Ministério 

Público manifestou-se favorável a retificação do equivoco em relação ao 

gênero do requerente (Id. 15631084). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A situação descrita na petição inicial encontra-se prevista no 

artigo 109 da LRP, que contém a seguinte redação: Art. 109. Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco (5) dias, que 

correrá em cartório. § 1°. Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério 

Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro 

do prazo de dez (10) dias e ouvidos, sucessivamente, em três (3) dias, os 

interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco (5) dias. § 

2°. Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz 

decidirá no prazo de cinco (5) dias. § 3º. Da decisão do Juiz, caberá o 

recurso de apelação com ambos os efeitos. § 4º. Julgado procedente o 

pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, 

restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos 

ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que 

devam ser objeto do novo assentamento. § 5º. Se houver de ser cumprido 

em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob 

cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu 

"cumpra-se", executar-se-á. § 6º. As retificações serão feitas à margem 

do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a 

trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, 

far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro 

original. Neste caso concreto não houve impugnação e a questão não é de 

alta indagação, não havendo necessidade de produção de prova 

testemunhal. Verifica-se que dos autos que houve um equívoco em 

relação ao gênero do requerente. Na primeira certidão de nascimento e no 

certificado de dispensa do Exército constam nos dados do requerente 

como sendo do “sexo masculino” (Id. 12597180 e 12597189). A respeito 

da retificação, ensina Walter Ceneviva que esta não pode prejudicar 

terceiros: Havendo erro no registro civil, deve ser corrigido, para que se 

ponha em harmonia com o que é certo. Porém, em qualquer caso, cumpre 

ver se da retificação pode decorrer prejuízo para terceiro. (CENEVIVA, 

Walter. “Lei dos Registros Públicos Comentada”. São Paulo: Saraiva, 13ª 

ed. atual., 1999, p. 209). Não há, na hipótese dos autos, qualquer 

possibilidade de prejuízo a terceiros em decorrência da retificação do 

registro do requerente. A procedência do pedido, portanto, é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 109, da Lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de determinar a retificação do 

gênero do requerente, como sendo do “sexo masculino”, no assento de 

nascimento - certidão de inteiro teor do registro- do requerente e na via 

emitida. P. R. I. Isento de custas processuais (Id. 14071099). Após o 

decurso do prazo recursal (§ 3° do art. 109 da LRP), expeça-se mandado 

de retificação (§ 6º, do art. 109, da LRP), anotando-se a data do trânsito 

em julgado. Entregue a via original do documento ao requerente, mediante 

recibo, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 18 de Outubro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001251-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. A. (ADVOGADO(A))

E. J. D. M. J. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. M. (ADVOGADO(A))

J. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

H. E. C. D. S. (TESTEMUNHA)

H. S. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

A. A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE Processo: 1001251-57.2017.8.11.0002. VISTOS etc. A guarda, 

por lei, deve ser compartilhada entre os genitores. Assim não será 

somente se um dos genitores - no caso, o pai -, disser que não tem 

interesse na guarda ou não tiver condições de fazê-lo, o que deverá ser 

informado de forma especificada nos autos. Nesse sentido: Art. 1.583. A 

guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 

11.698, de 2008). § 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a 

um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. (Incluído pela Lei nº 

11.698, de 2008). § 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com 
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os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, 

sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos: 

(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) I - (revogado); (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014) II - (revogado); (Redação dada pela Lei 

nº 13.058, de 2014) III - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 

2014) § 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de 

moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos 

filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 4o (VETADO). 

(Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 5º A guarda unilateral obriga o pai 

ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, 

para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte 

legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou 

subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a 

saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. (Incluído pela Lei 

nº 13.058, de 2014) Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, 

poderá ser: (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008). I – requerida, por 

consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma 

de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 

cautelar; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. (Incluído 

pela Lei nº 11.698, de 2008). § 1o Na audiência de conciliação, o juiz 

informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua 

importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 

sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. (Incluído pela Lei nº 

11.698, de 2008). § 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai 

quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 

exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se 

um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 

menor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 3o Para estabelecer 

as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda 

compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe 

interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai 

e com a mãe. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 4o A 

alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de 

guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de 

prerrogativas atribuídas ao seu detentor. (Redação dada pela Lei nº 

13.058, de 2014) § 5o Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer 

sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele 

compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, 

o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 6o Qualquer estabelecimento público 

ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores 

sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia pelo não atendimento da solicitação. 

(Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) Digam as partes. Com a 

manifestação, diga o Ministério Público. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001251-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. A. (ADVOGADO(A))

E. J. D. M. J. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. M. (ADVOGADO(A))

J. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

H. E. C. D. S. (TESTEMUNHA)

H. S. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

A. A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE Processo: 1001251-57.2017.8.11.0002. VISTOS etc. A guarda, 

por lei, deve ser compartilhada entre os genitores. Assim não será 

somente se um dos genitores - no caso, o pai -, disser que não tem 

interesse na guarda ou não tiver condições de fazê-lo, o que deverá ser 

informado de forma especificada nos autos. Nesse sentido: Art. 1.583. A 

guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 

11.698, de 2008). § 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a 

um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. (Incluído pela Lei nº 

11.698, de 2008). § 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com 

os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, 

sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos: 

(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) I - (revogado); (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014) II - (revogado); (Redação dada pela Lei 

nº 13.058, de 2014) III - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 

2014) § 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de 

moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos 

filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 4o (VETADO). 

(Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 5º A guarda unilateral obriga o pai 

ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, 

para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte 

legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou 

subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a 

saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. (Incluído pela Lei 

nº 13.058, de 2014) Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, 

poderá ser: (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008). I – requerida, por 

consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma 

de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 

cautelar; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. (Incluído 

pela Lei nº 11.698, de 2008). § 1o Na audiência de conciliação, o juiz 

informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua 

importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 

sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. (Incluído pela Lei nº 

11.698, de 2008). § 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai 

quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 

exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se 

um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 

menor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 3o Para estabelecer 

as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda 

compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe 

interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai 

e com a mãe. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 4o A 

alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de 

guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de 

prerrogativas atribuídas ao seu detentor. (Redação dada pela Lei nº 

13.058, de 2014) § 5o Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer 

sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele 

compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, 

o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 6o Qualquer estabelecimento público 

ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores 

sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia pelo não atendimento da solicitação. 

(Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) Digam as partes. Com a 

manifestação, diga o Ministério Público. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005118-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DA CUNHA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA CARVALHO DA SILVA LEMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005118-24.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

FRANCISCO DA CUNHA LEMES e SELMA CARVALHO DA SILVA LEMES, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a 

decretação do divórcio, definição da guarda e convivência com dos filhos 

e partilha de bens. O cônjuge virago pretende voltar a usar o nome de 

solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. O Ministério Público, instado a 

se manifestar, opinou pela procedência do pedido constante na inicial, com 

a consequente homologação do acordo (Id. 14293488). É o relatório. 
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FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses dos filhos menores de idade, de 

rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado 

entre os requerentes nos termos da petição inicial e JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do casal, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. A partilha do bem imóvel 

descrito no Id. 13788107 opera efeito apenas entre as partes, ante a 

ausência de Escritura Pública. P. R. I. Isentos de custas processuais (Id. 

13840752). Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se 

que não há bens a partilhar. A autora voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja, SELMA CARVALHO DA SILVA (Id. 13788094). Lavre-se termo 

de guarda. Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003450-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SILVA (AUTOR(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO (ADVOGADO(A))

ERIKA ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SILVA (RÉU)

ERIKA ALVES BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003450-18.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo realizado entre as partes (Id. 

12962726), no tocante a REVISÃO da pensão alimentícia, conforme ata de 

audiência. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Oficie-se para o desconto em folha de 

pagamento, como requerido Id. 12962726, item “c”. P. R. I. Isento de 

custas. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003450-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SILVA (AUTOR(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO (ADVOGADO(A))

ERIKA ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SILVA (RÉU)

ERIKA ALVES BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003450-18.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo realizado entre as partes (Id. 

12962726), no tocante a REVISÃO da pensão alimentícia, conforme ata de 

audiência. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Oficie-se para o desconto em folha de 

pagamento, como requerido Id. 12962726, item “c”. P. R. I. Isento de 

custas. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004841-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA (ADVOGADO(A))

MAURILIO JORGE CORREA (REQUERENTE)

SUELENE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES (ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004841-42.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Sobre a 

manifestação ministerial, digam os interessados. Em seguida, retornem ao 

Ministério Público. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004841-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA (ADVOGADO(A))

MAURILIO JORGE CORREA (REQUERENTE)

SUELENE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES (ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004841-42.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Sobre a 

manifestação ministerial, digam os interessados. Em seguida, retornem ao 

Ministério Público. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004841-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA (ADVOGADO(A))

MAURILIO JORGE CORREA (REQUERENTE)

SUELENE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES (ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004841-42.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Sobre a 

manifestação ministerial, digam os interessados. Em seguida, retornem ao 

Ministério Público. Após, conclusos.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407801 Nr: 15514-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ PEREIRA DA SILVA, Filiação: Maria 
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de Lourdes Silva e Domicio Pereira da Silva, brasileiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,20 (Quatrocentos e treze reais e vinte 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 270158 Nr: 10662-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ASSUNÇÃO AFONSO PEREIRA, CARLOS 

EDUARDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de 

fls. 67/68, atribuindo ao nela contemplado a totalidade do bem, salvo erro 

ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda Pública.P. 

R. I.Transitada esta em julgado, expeça-se alvará judicial para 

transferência do bem (motocicleta) para o nome da adquirente, Sra. 

DAHIANE KARLA FERNANDES FEITOSA. A seguir, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Isento de custas.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 27 de Agosto de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372309 Nr: 21124-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCR, DVMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOVANI VINICIUS MARÇAL RIBEIRO, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: Celestina de Oliveira Marçal Ribeiro, brasileiro(a), 

solteiro(a), menor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 3º, da CRFB/1988 e art. 1.723 do CC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de reconhecer a união estável 

entre CELESTINA DE OLIVEIRA MARÇAL e BENEDITO CRESCÊNCIO 

RIBEIRO, no período de 1996 e 2002, quando do falecimento deste último. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.P. R. 

I.Transitada esta em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Defiro 

o pedido formulado às fls. 90 e excluo o Estado de Mato Grosso como 

parte interessada nos autos.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 26 de Abril de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCISCO DE ASSIS 

ASSUNÇÃO, digitei.

Várzea Grande, 20 de setembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 417227 Nr: 20609-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSBDL, JGBDL, SUELEN DE CAMPOS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Felipe Fernandes 

Mota - OAB:19.549/O

 Processo nº. 20609-93.2015.811.0002.

Código nº. 417227.

 VISTOS etc.

 Diante da manifestação acerca da liquidação da dívida às fls. 160v, bem 

ainda o pleito do Ministério Público de fls. 162, JULGO EXTINTO, POR 

SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Revogo a decisão que determinou a inclusão do nome do devedor no 

cadastro de proteção ao crédito (fls. 94).

 Isento de custas, eis que defiro a AJG (fls. 145 item “V”).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 435064 Nr: 4099-68.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCMGR, EIMR, SSR, RR, MSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:16602 MT, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MÁRTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21353/O, MARILENE GALVÃO F. DO 

VALE - OAB:OAB/MT 10.132

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: INTIMAR A parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias dê andamento ao feito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 447939 Nr: 10880-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:16602 MT, HERNAN ESCUDEIRO GUTIERRES - OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: INTIMAR A parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias dê andamento ao feito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 413103 Nr: 18409-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDC, ISG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCCGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDERO DE 

GUTIERREZ - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de 

fls. 04/05, atribuindo aos nela contemplados os seus quinhões, salvo erro 

ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda Pública.P. 

R. I.Isentos de custas (fls. 24).Transitada esta em julgado, expeça-se 

formal de partilha na forma requerida, observada as formalidades legais.A 

seguir, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 02 de Outubro de 2018.CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294557 Nr: 14709-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSN, APDSRN, LDSR, LDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO ALDAIR COSTA NOBRE, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Revogo a decisão que 

decretou a prisão civil do devedor (fls. 31).Recolha-se o mandado 

expedido.P. R. I.Isento de custas (fls. 20)Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 15 de 

Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 17 de setembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 378829 Nr: 25912-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JML, IHML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 19.582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 286949 Nr: 6215-86.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACN, GMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON DOS 

SANTOS - OAB:8700, IZABEL FERREIRA DE SOUZA BARBOSA - 

OAB:17685/O, RENATA CRISTALDO DA SILVA - OAB:13926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, para que no przo de 10 (dez) 

dias dê andamento aof eito, requerendo o que de direito sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 236633 Nr: 16523-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, para que no przo de 10 (dez) 

dias dê andamento aof eito, requerendo o que de direito sob pena de 

extinção.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002382-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. J. (ADVOGADO(A))

J. A. D. A. J. (ADVOGADO(A))

U. D. J. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. D. A. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE ARRUDA GOMES OAB - 035.967.231-08 (REPRESENTANTE)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o : 

1002382-33.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 07/08/2018 (Id. 14014417) autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 11 de Dezembro de 2018 às 14h00. Várzea Grande/MT, 19 de 

Outubro de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002382-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. J. (ADVOGADO(A))

J. A. D. A. J. (ADVOGADO(A))

U. D. J. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. D. A. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE ARRUDA GOMES OAB - 035.967.231-08 (REPRESENTANTE)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o : 

1002382-33.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 07/08/2018 (Id. 14014417) autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 11 de Dezembro de 2018 às 14h00. Várzea Grande/MT, 19 de 

Outubro de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002518-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. S. A. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. B. S. (ADVOGADO(A))

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

A. D. F. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

M. M. S. (TESTEMUNHA)

O. D. M. E. S. (TESTEMUNHA)

T. L. D. F. (TESTEMUNHA)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o : 

1002518-64.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 21/09/2018 (Id. 115482843) autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 11 de Dezembro de 2018 às 14h30. Várzea Grande/MT, 19 de 

Outubro de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002518-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. S. A. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. B. S. (ADVOGADO(A))

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

A. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. M. S. (TESTEMUNHA)

O. D. M. E. S. (TESTEMUNHA)

T. L. D. F. (TESTEMUNHA)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o : 

1002518-64.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 21/09/2018 (Id. 115482843) autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 11 de Dezembro de 2018 às 14h30. Várzea Grande/MT, 19 de 

Outubro de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007942-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. R. (REQUERENTE)

A. M. O. F. D. S. (REQUERENTE)

J. W. M. (ADVOGADO(A))

M. F. D. S. F. (REQUERENTE)

A. O. F. N. (REQUERENTE)

P. F. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1007942-87.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Decurso de Prazo (E) Impulsionamento Certifico que decorreu 

o prazo legal do requerido dia 9 de julho de 2018 sem apresentação de 

contestação. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para manifestar o que 

entender de direito em 15(quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 19 de outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de 

Secretaria Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005486-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

E. D. S. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. D. A. (ADVOGADO(A))

M. J. D. S. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1005486-33.2018.8.11.0002 Certidão de 

Tempestividade Certifico que, considerando a juntada da contestação do 

requerido no dia 25/09/2018 (ID.15553777). Certifico a tempestividade, e 

impulsiono estes para intimar a parte autora para impugnar. Várzea 

Grande/MT, 19 de outubro de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001290-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EVA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1001290-54.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Cumprindo Despacho Judicial, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos à requerente para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca das 

novas informações prestadas pelo Banco Bradesco (Id 14034402). 

VÁRZEA GRANDE, 19 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE 

DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria Sede do juízo e Informações: 

Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, 

CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008894-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AUGUSTO STABILITO MORAES (REQUERENTE)

JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA (ADVOGADO(A))

GLAUCIA GIOVANA STABILITO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUIMINIO DE ALMEIDA MORAES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

VALDECY LUIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

valfranio batista da silva (ADVOGADO(A))

PEDRO PEIXOTO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

DIEGO COSTA E SILVA DA ROCHA (TESTEMUNHA)

MARCIO RODRIGO DA SILVA (TESTEMUNHA)

CLAUDIANE DA SILVA RIBEIRO SOUSA (TESTEMUNHA)

JOSEFINA MARIA STABILITO MORAES (HERDEIRO)

DANIELE STABILITO MORAES MACEDO (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1008894-66.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

das petições juntadas em nome das herdeiras Josefina Maria Stabilito 

Moraes e Daniele Stabilito Moraes Macedo; portanto, autorizada pelo art. 

203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, oportunizo vista aos autores para 

manifestação pelo que entenderem de direito no prazo de 15(quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE 

DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria Sede do juízo e Informações: 

Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, 

CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006111-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CARMEM MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO VIEIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006111-67.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CARMEM MARIA DA SILVA 

INVENTARIADO: MARIA DO CARMO VIEIRA Vistos etc. Os documentos 

acostados no id. n. 14212699, pág. 5, id. n. 14212793, págs. 3, 6, 7e 9, id. 

n. 14212862, pág. 7, id. n. 14212808, págs. 2, 3 e id. n. 14212855, págs. 1 

e 2, encontram-se ILEGÍVEIS, em dissonância com o disposto no art. 4º, 1º 

da Resolução n. 185/2013 do CNJ. Deste modo, intimem-se a parte autora, 
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para no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil), 

emendar a petição inicial, acostando aos autos, cópias dos documentos 

supracitados, os quais deverão ser digitalizados de forma a possibilitar a 

compreensão (LEGÍVEL), consoante o disposto no art. 320 do CPC/2015, 

sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a determinação 

supracitada, concluso. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008619-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

CREUZA NUNES SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEZUE TEIXEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008619-83.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: CREUZA NUNES SOARES DA 

SILVA EXECUTADO: ZEZUE TEIXEIRA BARBOSA Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por CREUZA NUNES SOARES DA 

SILVA, em face de ZEZUÉ TEIXEIRA BARBOSA. Contudo, o cumprimento 

definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos 

autos em que tenha sido proferida a sentença (Art. 531, § 2°, do Código 

de Processo Civil). Da análise dos documentos acostados no id. n. 

15472190, a prestação alimentícia foi fixada nos autos da Ação de 

Alimentos, tombada sob o n. 9626-35.2015.811.0002 – Código n. 396678, 

que tramitou junto ao juízo da Primeira Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca. Portanto, o cumprimento de sentença deve 

ser procedido naqueles autos, e não distribuído de forma autônoma como 

pretendem a exequente. Ex Positis, em razão da incompatibilidade dos 

sistemas PJE e Apolo, nos termos do art. 330, I, do CPC/2015, INDEFIRO a 

petição inicial, e via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos ternos do art. 485, IV, do CPC/2015. Sem custa e 

honorários face à gratuidade de Justiça que ora defiro, consubstanciado 

no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a 

preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008218-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

ROSE MEIRE RIBEIRO DE SALES (REQUERENTE)

ORTENCIA FARTOS DE SALES (REQUERENTE)

RODRIGO RIBEIRO DE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE RIBEIRO DE SALES SOBRINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008218-84.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ORTENCIA FARTOS DE 

SALES, ROSE MEIRE RIBEIRO DE SALES, RODRIGO RIBEIRO DE SALES 

REQUERIDO: ROQUE RIBEIRO DE SALES SOBRINHO Vistos etc. Trata-se 

de Inventário proposto por ORTÊNCIA FARTOS DE SALES, ROSE MEIRE 

RIBEIRO DE SALES e RODRIGO RIBEIRO DE SALES, pelo rito do 

arrolamento sumário, noticiando o falecimento de ROQUE RIBEIRO DE 

SALES SOBRINHO, pugnando pela expedição do Formal de Partilha do 

único bem deixado pelo extinto. Os autores apresentaram o formal de 

partilha do único bem deixado pelo falecido, estabelecendo o respectivo 

quinhão que será destinado a cada interessado, havendo consenso entre 

eles. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. Fundamento 

e decido. Inicialmente, friso que no Inventário pelo rito do arrolamento não 

há necessidade da oitiva do Ministério Público Estadual, tampouco da 

Fazenda Pública Estadual, pois, no caso em análise, as partes são 

maiores e capazes (art. 178, II, do CPC/2015); e, as questões relativas a 

tributos e taxas serão objeto de lançamento administrativo, caso a PGE 

não concorde com os valores atribuídos pelos requerentes, cobrando-lhes 

pela via administrativa o que julgar cabível. Ex Positis, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o 

arrolamento do bem descrito nestes autos, deixados por ROQUE RIBEIRO 

DE SALES SOBRINHO, atribuindo ao nele contemplado os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 

Expeça-se o competente formal. Isento de custas e honorários face à 

gratuidade de justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 386669 Nr: 3096-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL URBANO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEISLIE F. HAENISCH - 

OAB:5860-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONES CELESTINO 

BATISTA - OAB:12141/MT, COORDENADOR DA UNIVAG - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454, PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - 

OAB:0004353/2016, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18103

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimar as partes, para 

manifestar sobre o Relatório de Visita Psicossocial, encartada as fls. 

189/198.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 515578 Nr: 21959-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA AYALA MENDES 

FERREIRA - OAB:19.396/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 178, II, c/c art. 698, ambos do CPC/2015, ouça-se o 

representante do Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 323381 Nr: 19779-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAM, AJAM, AMDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FRANCIELE BELLO 

KIRCHESCH - OAB:OAB/MT 15.411-E, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETHANIA ALVES CRISTIANO 

- OAB:15601/MT

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifiquei que a tentativa de intimação do 

executado restara inexitosa, conforme certidão exarada pelo Oficial de 

Justiça à fl. 127.

Diante da informação trazida ao auto pelas exequentes à fl.129.f/v, 

atualize-se o endereço do executado, desentranhe-se o mandado de 

intimação para nova tentativa de cumprimento da decisão de fl. 122.f/v, 

com observância das benesses do art. 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 406128 Nr: 14610-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT, RENATA DE FREITAS NOVAIS - OAB:17.679/MT

 DELIBERAÇÃO: Expeça-se Carta Precatória para a comarca de Campo 

Grande/MS com a finalidade de inquirição da testemunha ATILIO MAGRINI 

NETO, sendo que a parte requerida se compromete ao cumprimento da 

deprecata, até o mês de dezembro do ano corrente, sob pena de 

desistência da testemunha. Os presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 350666 Nr: 16321-39.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, DCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Winter Júnio - UNIVAG - 

OAB:7.099, RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Denota-se dos autos que, mesmo depois da tentativa de intimação 

pessoal acostada à fl. 76, bem como a intimação via edital extraída da 

certidão de publicação junto à fl. 77v, ambas com a finalidade de que a 

representante da parte autora regularizasse a representação processual 

do requerente, a demandante quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo, sem apresentar qualquer manifestação (certidão fl. 80). Além 

disso, aduz o patrocinador dos interesses da parte autora que, por 

diversas vezes foram realizadas tentativas para contatar a interessada 

com o fito de cumprir a determinação judicial. Contudo, não lograram êxito 

(fls. 84/88).Assim sendo, patente o desinteresse da parte demandante 

quanto ao regular prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a 

necessidade de extinção, sem resolução do mérito; ademais, tal extinção 

não impede o ajuizamento de nova de demanda.(...) No caso, a intimação 

pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, indicando o 

endereço atualizado da parte ré para ensejar a regular formação da 

relação processual, não obstante a diligência determinada, não se efetivou 

justamente devido a sua própria desídia, já que não manteve nos autos o 

seu próprio endereço atualizado, o que era de rigor, a teor do disposto no 

parágrafo único do art. 238 do CPC. Extinção da ação rescisória, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa (art. 267, III, do CPC). Ex 

Positis, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

advocatícios em razão da gratuidade de Justiça, que ora 

defiro.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a preclusão temporal 

deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 333773 Nr: 2332-63.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS, U, U-dPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

UNIVAG - OAB:7.099 OAB/MT, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 Os autos vieram-me concluso em razão de petição de fl. 67 f/v, na qual a 

parte autora requer a extinção do feito, noticiando que não possui 

interesse em seu prosseguimento.

Outrossim, o Órgão Ministerial manifestou-se favorável à extinção do 

processo sem resolução do mérito (fl. 68).

É o necessário. Fundamento e decido.

 A desistência da ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, 

conforme previsão do artigo 485, § 5°, Código de Processo Civil.

Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência formulada (artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil) e, via de consequência; JULGO e DECLARO 

EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas. Sem honorários.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as necessárias baixas e 

anotações.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009428-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL LEITE DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009428-73.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JAQUELINE RODRIGUES DA 

SILVA RÉU: JOANIL LEITE DA COSTA Vistos etc. Versam os autos sobre 

Ação de Alimentos c/c Guarda e Visitas, que ANA GABRIELY RODRIGUES 

LEITE DA COSTA, JOANDERSON RODRIGUES LEITE DA COSTA e JULIA 

RODRIGUES LEITE DA COSTA, representados por sua genitora Sra. 

JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA, move em face de JOANIL LEITE DA 

COSTA, todos devidamente qualificados nos autos. Analisando os autos, 

verifico que a ação de Guarda, foi ajuizada em nome dos menores, 

representados por sua genitora. Considerando-se que na presente 

demanda há cumulação de pedidos, os infantes não devem figurar no polo 

ativo, tendo em vista que a interessada pela regulamentação da guarda, 

neste caso é a genitora. Desta feita, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II, do Código de Processo Civil), 

retificar o polo ativo da demanda. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz De Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA (ADVOGADO(A))

IARA STEPHANY ECHEVERRIA BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALENCAR FARINA (RÉU)

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ (RÉU)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO dos (as) advogados (as) das partes requeridas para no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001375-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA COSTA MOURA (AUTOR(A))

DELCI BALEEIRO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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D – CE Impulsiono estes autos para intimar as partes da pericia técnica 

designada para o dia 22 de outubro de 2018, às 8:30 horas vem 

apresentar a data de realização da perícia no imóvel da requerente na Rua 

seis, quadra 19, casa 32, Residencial Solares do Tarum Várrzea Grande - 

MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001375-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA COSTA MOURA (AUTOR(A))

DELCI BALEEIRO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

impulsiono estes autos para intimar as partes da pericia técnica designada 

para o dia 22 de outubro de 2018, às 8:30 horas vem apresentar a data de 

realização da perícia no imóvel da requerente na Rua seis, quadra 19, 

casa 32, Residencial Solares do Tarum Várrzea Grande - MT

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006963-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HUMBERTO GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006963-91.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELZA MARIA DA COSTA RÉU: CARLOS HUMBERTO GOMES 

Vistos... Concedida tutela antecipada para depósito dos valores em 

04.09.2018, até o momento a autora assim não providenciou, sendo 

infrutíferas as intimações pela imprensa oficial e pessoal, conforme 

certificado de Id n. 15956571. Assim, revogo a tutela de ID. nº. 14991850 e 

determino o cumprimento da parte final da referida decisão, analisando 

ainda que não foi possível a citação dentro do prazo pra realização da 

audiência de conciliação, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

30/01/2019 às 17:30, expedindo-se o necessário à citação da parte ré. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PADUA & PADUA LTDA. - ME (EXECUTADO)

CLEMENTINA LEMES DE PADUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000023-13.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

PADUA & PADUA LTDA. - ME, CLEMENTINA LEMES DE PADUA Vistos... 

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 

98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 

(três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. 

Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em 

seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados 

bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003283-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ODENIL GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

GELISON NUNES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003283-69.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ODENIL GONCALVES DA SILVA, CARLA FERNANDA DE 

OLIVEIRA RÉU: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos... Já 

saneado o feito e apresentadas as provas a serem produzidas, sendo as 

provas documentais constantes no feito e, depoimento pessoal das 

partes, hei por bem em designar audiência de instrução e julgamento para 

14/02/2019, às 15:00h. Consigno que, as partes deverão no prazo de 15 

dias, juntar rol de testemunhas, sob pena de não serem intimadas e 

ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 4º). Caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da 

hora, e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009093-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS (REQUERENTE)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREFLEX PRE MOLDADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004666-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET (ADVOGADO(A))

RUBENS FERRONATO (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA TAFFAREL FERRONATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELI ZENI DE OLIVEIRA (RÉU)

MARIA DE LOURDES ARCANJO ZENI (RÉU)

ANGELIN ZENI (RÉU)

 

Certifico que a carta de citação foi devolvida pelos correios. Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para manifestar sobre o atual endereço 

do requerido

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006974-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA (ADVOGADO(A))

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006974-23.2018.8.11.0002. 

EMBARGANTE: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 
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SERVICOS LTDA EMBARGADO: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - 

EPP Vistos... Se no prazo, o que deverá ser certificado, recebo os 

Embargos à Execução. Por entender que o prosseguimento da execução 

e, consequentemente, dos atos executórios, poderá acarretar prejuízos 

ao devedor, e por ser suficiente a caução indicada sob a Id. 14586598 - 

Pág. 1, (devendo a Gestora lavrar o respectivo termo), recebo os 

embargos no efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º do CPC. 

Certifique-se na execução. Intime-se a parte credora para impugnar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sendo arguidas preliminares ou juntados novos 

documentos, à parte credora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias 

e conclusos para decisão (NCPC, art. 920, I e II). Caso contrário, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006974-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA (ADVOGADO(A))

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte embargante para comparecer no balcão da 

Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT para 

assinar o Termo de Caução referente aos bens ofertados no ID n. 

14586598, em cumprimento a determinação ID n. ID n. 14974993 de 

04/09/2018 (Obs.: o termo de caução já está minutado).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003016-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

ESEQUIEL DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA PETERSEN MORETTI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o processo para proceder a INTIMAÇÃO dos (as) advogados 

(as) das partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005592-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira (ADVOGADO(A))

ERICA LIMA MACEDO (AUTOR(A))

N. J. L. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Impulsiono o processo para proceder a INTIMAÇÃO dos (as) advogados 

das partes acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/01/2019, às 15:00 horas (ID n. 15982690 de 17/10/2018).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005592-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira (ADVOGADO(A))

ERICA LIMA MACEDO (AUTOR(A))

N. J. L. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que a contestação ID n. 16000749/seguintes de 

18/10/2018 é tempestiva. Outrossim, procedo a INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte requerente para, querendo, apresentar impugnação 

a mencionada contestação, no prazo de dez (10) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 297292 Nr: 17713-82.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATYA DO CARMO BARACAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRULAJE IND. E COM. DE ARTEFATOS 

DE CIMENTO LTDA - ME, 14 BIS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar sobre 

a carta devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 309758 Nr: 5774-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA PAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 302379 Nr: 23219-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA SALETE DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.DA S Costa Comercio-ME (Stik Modas)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393423 Nr: 7448-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para contrarrazoar a 

apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402126 Nr: 12460-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMPDES, MARGARETH APARECIDA PEREIRA DO 

ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18.359/O, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO CLETQ 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida, para manifestar 

sobre a proposta de honorarios do perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 438625 Nr: 6040-53.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSD, BENEDITA CLARA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/8.184-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449423 Nr: 11596-36.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO NERES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar sobre 

o deposito realizado pela requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440373 Nr: 6962-94.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO ARRUDA DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar sobre 

o deposito realizado pela requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 241586 Nr: 2854-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ, JUAREZ CLARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR KARASIAKI - 

OAB:MT/ 6448, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - 

MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325742 Nr: 22111-38.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDA DE SENA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CILLIS ALVES, EVANIR ANTONIO 

CILLIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:MT 7.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar a 

respeito da distribuição da carta precatoria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 253505 Nr: 12243-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO NOEL MAZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLIVALDO GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL MAZETTO - 

OAB:3887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ S. DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:OAB/MT 6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 Processo nº 12243-41/2010. (Cód. 253505)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Autorizo expedição de mandado para a Reintegração de Posse em favor 

do exequente.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007968-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE CARDOSO CAMPOS (REQUERENTE)

E .C.CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

GERALDO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PERIN TURAZZI (REQUERIDO)

MONISE FONTES BARRETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Marcos Fernandes da Silva (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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REQUERENTE: E .C.CAMPOS & CIA LTDA - ME, ELAINE CARDOSO 

CAMPOS, GERALDO DANTAS DA SILVA REQUERIDO: JANETE PERIN 

TURAZZI Vistos... Mediante pedido da parte autora (Id. nº 15765763 - Pág. 

1) indicando a realização de audiência fora da cidade no mesmo horário 

aqui designado, hei por bem em redesignar a audiência para oitiva da 

testemunha para o dia 29/01/2019, às 15:00 horas. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001237-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RENNER SILVEIRA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001237-73.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LEONARDO RENNER SILVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Por verificar que a ausência 

do autor na respectiva perícia, determino a intimação do Sr. Perito, para 

que indique nova data para a realização da perícia. Fica o advogado da 

parte autora responsável em comunicar seu cliente sobre o dia, data e 

hora da perícia, sob pena de aplicação do art. 485, III do CPC. Deve ainda o 

autor, nos termos do art. 77, V do CPC, providenciar a juntada de 

comprovante de endereço atualizado no nome da parte. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo comum de quinze dias, e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002766-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002766-30.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCIA MARIA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Por verificar que a 

ausência do autor na respectiva perícia, determino a intimação do Sr. 

Perito, para que indique nova data para a realização da perícia. Fica o 

advogado da parte autora responsável em comunicar seu cliente sobre o 

dia, data e hora da perícia, sob pena de aplicação do art. 485, III do CPC. 

Deve ainda o autor, nos termos do art. 77, V do CPC, providenciar a 

juntada de comprovante de endereço atualizado no nome da parte. 

Juntado o laudo, digam as partes no prazo comum de quinze dias, e 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004815-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

ELIAS GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (RÉU)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004815-44.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALDIRENE DE ALMEIDA FERREIRA RÉU: FACEBOOK 

SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Vistos... Intime-se pessoalmente e 

pela imprensa oficial a parte autora para dar andamento EFETIVO ao feito, 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007394-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007394-62.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Ao autor, para no prazo de cinco dias, falar sobre os 

documentos juntados pelo réu, às Ids. 13070987, 13071000, 13071031, 

13071041, 13071053. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005592-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira (ADVOGADO(A))

ERICA LIMA MACEDO (AUTOR(A))

N. J. L. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005592-92.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): NILTON JOAQUIM LIMA DE AMORIM, ERICA LIMA MACEDO 

RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Por 

observar que até o momento não foi realizada a audiência de conciliação, 

hei por bem em designá-la para o dia 30/01/2019, às 15:00 horas. No 

impulso, determino que a parte requerida informe nos autos, sobre o 

julgamento do agravo de instrumento. Consigno ainda, que em consulta ao 

Sistema PJE, verifiquei que o advogado da parte requerida não está 

cadastrado, motivo pelo qual, informo desde já, que a habilitação do 

advogado junto ao PJE deve ser feita por ele próprio, mediante as 

ferramentas disponibilizadas no sistema (art. 21, da Resolução n.° 

03/2018[1], de 12.04.2018, do TP/TJMT). Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito [1] Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o 

advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda 

atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008954-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BERTASSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008954-05.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO RÉU: LUIZ CARLOS 

BERTASSO Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 
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caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

05/12/2018, às 08:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por envolver direito de menor, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008992-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK ARRUDA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008992-17.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: 

FRANK ARRUDA DA SILVA Vistos... Diante do interesse da parte autora 

na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 05/12/2018, às 

09:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009022-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDILSON DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009022-52.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IDILSON DE CASTRO RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

05/12/2018, às 12:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009024-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

michelly mayara da penha novais assunção (RÉU)

EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNCAO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009024-22.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIZA GONCALVES DOS SANTOS RÉU: EDMARCOS 

FERREIRA DE ASSUNCAO, MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS 

ASSUNÇÃO Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 05/12/2018, às 

12:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009063-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARIETE GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009063-19.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIETE GONCALVES DE ALMEIDA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento com Tutela 

Antecipada interposta por Mariete Goncalves De Almeida em desfavor do 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Requer em sede de 

tutela que a ré reestabeleça a energia elétrica de sua residência. São 

requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do 

direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que 

tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja 

clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não 

possa ser levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros 

termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, 

caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Neste sentido, em que 

pese as alegações da parte autora, entendo que o pedido de tutela 

merece ser indeferido, vez que da análise dos autos verifico que a parte 

autora alega que em janeiro de 2016 foi surpreendida com a fatura do mês 

no valor de R$ 618,85 (seiscentos e dezoito reais e oitenta e cinco reais), 

valor este muito superior ao seu consumo mensal. Alega ainda, que desde 

então não realizou o pagamento das demais contas de energia elétrica, 

conforme comprovado mediante a juntada do extrato de Id. nº 15744386 - 

Pág. 1. Sobre a matéria, entende a jurisprudência, senão vejamos; 

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL. POSSIBILIDADE. O 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é 

abusiva e ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo. Entretanto, no caso, 

trata-se de inadimplemento atual, portanto, não há ilegalidade no 

procedimento adotado pela concessionária do serviço. Ademais, não há 

discussão do débito, apenas pretende a consumidora o restabelecimento 

de energia elétrica na sua residência, bem como indenização por danos 

morais. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70075275925, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio 

Heinz, Julgado em 25/10/2017). (TJ-RS - AC: 70075275925 RS, Relator: 

Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 25/10/2017, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017). 

DESSA FORMA, rejeito a tutela pretendida. Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

05/12/2018, às 09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019976-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FANTINEL PICOLLI (RÉU)

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1019976-40.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): CELSO ALVES PINHO RÉU: FERNANDO FANTINEL PICOLLI 

Vistos... Trata-se de Ação Declaratória De Rescisão Contratual C.C 

Devolução De Quantias Pagas E Indenização Por Danos Morais E Materiais 

C.C Pedido De Tutela De Urgência, proposta por CELSO ALVES PINHO em 

face de FERNANDO FANTINEL PICOLLI. Alega o autor que na data de 

28/12/2014 fechou negócio com o Requerido e procedeu a compra da 

máquina, denominada escavadeira hidráulica marca New Holland, chassi: 

n5aa01086, ano 2005 conforme discrição no contrato (Id. nº 14030754 - 

Pág. 1), pelo valor ajustado de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil 

reais). O pagamento ficou estipulado da seguinte forma: 1. Um veículo gol 

TL MB S, ano 2014 e modelo 2015 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais), entregue ao Requerido Fernando; 2. Uma importância no valor 

de R$ 14.700,00 (catorze mil e setecentos reais), representado por 3 

(três) cheques de terreiros, sendo o primeiro no valor de R$ 6.700,00 

(seis mil e setecentos reais) de titularidade de Francisco de Assis Soares, 

do banco Itaú, cheque n.º AA-000842, conta: 35703-2, e 2º cheque no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) do banco do Brasil, de titularidade 

de Organização de Terras Brasil Norte, agência 0046, cheque: 850122 e 

3º cheque do Banco Sicredi, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de 

titularidade de Moises Carvalho Rodrigues, agência 0804, cheque: 000369, 

entregue ao Requerido Fernando e todos os cheques compensados; Um 

cheque no, no valor de R$ 20.000,00, de titularidade de Celso 3. Alves 

Pinho, a vista, cheque: 850887, Banco do Brasil, agência: 4043-6, 

entregue ao Requerido e compensado; 4. Cheque no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), para o dia 20/02/2017, cheque n.º 169, Banco Itaú, 

agência: 8270, entregue ao Requerido e compensado; 5. Cheque no valor 

de R$ 57.300,00 (cinquenta e sete mil, e trezentos reais), para o dia 

30/03/2017, cheque: UA-000169, banco: Itaú, conta corrente: 74222-7, 

agência 8270, entregue ao Requerido. Com a inicial vieram os documentos. 

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade 

do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - PROBABILIDADE DO DIREITO E 

PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - 

RECURSO PROVIDO. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de 

dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de 

urgência, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC 

(Lei nº. 13.105/2015). Devem ser suspensos os descontos realizados em 

conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente 

se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito. 

(AI 135305/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017)”. A probabilidade do direito, de natureza notavelmente 

documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em 

prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de 

convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável. É 

provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no 

momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à 

parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada 

desde logo. Nesse aspecto, da análise dos autos, e levando em 

consideração o contrato de compra e venda realizado entre as partes, 

vejo não constar cláusula que impeça a apresentação do cheque de R$ 

57.300,00 (cinquenta e sete mil, e trezentos reais), tampouco indicação de 

que o cheque somente poderia ser apresentado após os reparos na 

máquina. Note-se ainda, que o suposto pagamento mediante emissão de 
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cheques sem fundos não constitui pagamento. Se a transação não foi 

aperfeiçoada com o pagamento do preço ajustado, em razão de o cheque 

não ter provisão de fundos, caracterizado fica o descumprimento das 

obrigações avençadas no contrato de compra e venda, não 

caracterizando direito do autor de permanecer na posse da máquina. 

Entende a jurisprudência; AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA 

BEM MÓVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PEDIDO LIMINAR DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO 

MANUTENÇÃO DA R. DECISAO AGRAVADA, QUE INDEFERIU A 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos 

neste momento de cognição sumária, para reintegrar liminarmente a autora 

na posse dos veículos que teriam sido vendidos aos réus, prudente se 

mostra o estabelecimento do contraditório, e assim, de rigor a manutenção 

da r. decisão agravada que indeferiu a reintegratória pretendida. (TJ-SP - 

AI: 21923803120148260000 SP 2192380-31.2014.8.26.0000, Relator: 

Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 18/11/2014, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/11/2014). Em relação ao Cheque devolvido 

por ausência de fundos, entendo que a medida liminar de retirada de seu 

nome do rol de inadimplentes deve ser indeferida, vez que até o momento 

o valor ainda não foi pago, tampouco foi depositado em juízo. Portanto, 

para a exclusão do apontamento restritivo mantido no Cadastro de 

Emitentes de Cheque sem Fundo (CCF) é imprescindível não apenas a 

apresentação do cheque ao banco sacado, mas também a comprovação 

da quitação do débito que deu origem à inscrição no CCF, situação essa 

não demonstrada nos autos. Entende também a jurisprudência; AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS –– CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE 

FUNDOS – INCLUSÃO NO CCF – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.O ato ilícito deve 

restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil.A 

norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de 

modo inseparável ao ato ilícito, e na falta deste, inexiste o dever de 

indenizar, impondo a improcedência do pedido. (Ap 61191/2014, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 06/10/2014). Assim, 

REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 05/12/2018, às 10:00 horas, 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009103-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

DIANA LIMA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009103-98.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DIANA LIMA DE ALENCAR REQUERIDO: MARISA LOJAS 

S.A. Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

05/12/2018, às 11:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009145-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Andréa Karine Trage Belizário (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTE MORIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009145-50.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA RÉU: MONTE MORIA 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP Vistos... Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

05/12/2018, às 11:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 
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postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007445-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE MOTOR CLUBE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007445-73.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: PEDRO LEMES DO NASCIMENTO REQUERIDO: VARZEA 

GRANDE MOTOR CLUBE Vistos... Determino a citação dos réus no novo 

endereço fornecido pelo autor à Id. nº 15856378, devendo a Sra. Gestora 

providenciar a expedição do necessário. Para tanto, cancelo a audiência 

outrora designada (23/10/2018, às 11:00 horas), e designo nova audiência 

de conciliação para o dia 30/01/2019, às 16:00 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007910-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY OLIVEIRA PONTES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007910-48.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA RÉU: SIDNEY OLIVEIRA 

PONTES Vistos... Recebo a emenda retro juntada. Diante do interesse da 

parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

30/01/2019, às 11:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008034-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA GUEDES LEITE (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIMAR GUEDES LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008034-31.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RENILDA GUEDES LEITE RÉU: CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA Vistos... Recebo a emenda retro juntada. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 30/01/2019, às 11:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007907-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007907-93.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA RÉU: VITOR CARLOS DE 

SOUZA VIEIRA Vistos... Recebo a emenda retro juntada. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 30/01/2019, às 10:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 
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contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006002-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN LORRAINE BENEDITO (AUTOR(A))

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006002-53.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EVELYN LORRAINE BENEDITO RÉU: BRDU SPE VARZEA 

GRANDE LTDA Vistos... Recebo a emenda retro juntada. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 12/12/2018, às 08:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007736-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACIANE GONCALINA DE CAMPOS CURADO (AUTOR(A))

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON ANDERSON BOSA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007736-39.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JACIANE GONCALINA DE CAMPOS CURADO RÉU: MAYKON 

ANDERSON BOSA - ME Vistos... Defiro o pedido de justiça gratuita à arte 

autora. Anote-se. Defiro o depósito, devendo a parte emitir guia a tanto. 

Relativamente ao pedido de tutela antecipatória, pleiteia o autor a tutela 

antecipada, tratando-se de exclusão de dados do SPC e SERASA, ao 

argumento de que o réu mudou-se e ficou impossibilitado de recuperar o 

cheque. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, 

tenho que o probabilidade do direito reside na alegação calcada no fato de 

que a dívida foi contraída há muito tempo e o autor, demonstrando boa-fé, 

pleiteia a consignação da integralidade da dívida, com as atualizações 

devidas, elidindo, assim, a mora. O prejuízo de difícil reparação, caso 

tenha que aguardar o trâmite de discussão e eventual recebimento pela ré, 

estando garantida a obrigação mediante depósito judicial do débito, 

configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

a tutela antecipada para DETERMINAR a expedição de ofícios ao CCF – 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo, SPC e Serasa, bem como, 

o Cartório 2º Oficio de Várzea Grande, a fim de que providenciem a 

retirada do nome do autor de suas listas de maus pagadores, referente à 

restrição de cheque indicada à Id. nº 15331939 - Pág. 1, 15331938 - Pág. 

1. Condiciono a expedição da liminar à realização de depósito no valor 

indicado na inicial devidamente atualizado. Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

12/12/2018, às 08:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002453-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002453-69.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOAO SILVA DA COSTA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por JOAO SILVA DA COSTA em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando incapacidade 

permanente. Por entender que a Medida Provisória 451/2008 é 

incompatível com a Constituição Federal por limitar o seguro obrigatório a 

R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor 

do seguro, juntando procuração às fls. 13 e demais documentos às fls. 

14/20. Termo de audiência de tentativa de conciliação à Id nº 9769410 - 

Pág. 1, citada a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 9730689, 

alegando, em preliminar, inclusão da Seguradora Líder DPVAT no polo 

passivo. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, 

acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite 

de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 
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decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como ausência de boletim de 

ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimento e documentos. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 11307178 nomeei 

perito para realizar a perícia médica, juntando o respectivo laudo à Id. nº 

14743928. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas 

manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à 

parte autora. Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 5909667), restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete a autora e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Todavia, a prova da extensão do dano, ou seja, o grau de 

invalidez do membro lesionado do autor se mostra necessária para 

quantificar o valor da indenização a ser paga. Nesse diapasão, tenho que 

o laudo apresentado é claro em dizer que o autor apresenta incapacidade 

média no membro superior direito. Assim, a lesão apontada guarda 

correlação com a debilidade prevista na Tabela para Cálculo de 

Indenização para Invalidez Permanente anexa à Lei n. 6194/74, que 

consigna os percentuais a serem considerados sobre o valor máximo 

indenizável (até R$13.500,00). Logo, fica estabelecido o nexo causal entre 

o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/74 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando para tal 

órgão administrativo a função em quais hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitár ia,  não representando i legal idade ou 

inconstitucionalidade. Nesse aspecto, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009) II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 14743928) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial (25%) em 

estrutura crânio facial (100%). Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta: 100% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 3.375,00. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268096 Nr: 15567-05.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324937 Nr: 21325-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENALDO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433814 Nr: 3309-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT CAVALCANTE LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário de pagamento da parte requerida, no prazo de 10 (DEZ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320087 Nr: 16458-55.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVALDO DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 

9.405, ISABELLY FORTUNATO - OAB:21.705-B, MARIA JOSE LEAO - 

OAB:5031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico a tempestividade da juntada de petição de fls. 217/218, em 

conformidade com a decisão de fls. 215. Outrossim, intimo à parte autora 

para comprovar o pagamento remanescente efetuado pela requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 112647 Nr: 8216-20.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA(BURITIS 

RENAULT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4.635, NELSON JOSE GASPARELO - OAB:2693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO A ORTIGARA - 

OAB:OAB/MT 9.552

 Intima-se a parte executada Doeler Distribuidora de Veículos Ltda para 

manifestar quanto ao ofício de fls 520/521, no prazo de 10 dias (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444748 Nr: 9261-44.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-a

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário de pagamento da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450659 Nr: 11686-12.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOURO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:14266/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268062 Nr: 15631-15.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO DE OLIVEIRA FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268079 Nr: 15628-60.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VANUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247308 Nr: 7184-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA APARECIDA CAVEQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EURIPEDES GOMES, MARCOS MORAIS 

GOMES, NELSON DELAPOLA, MARCELO MORAIS GOMES, BRUNO 

MORAIS GOMES, IVANILDA DE JESUS CAVEQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE EURIPEDES GOMES, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido MARCOS MORAIS GOMES, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARCELO MORAIS 

GOMES, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido BRUNO 

MORAIS GOMES, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EMILIA APARECIDA CAVEQUIA MOVE AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EM DESFAVOR DE JOSÉ EURIPEDES GOMES, MARCOS 

NORAIS GOMES, MARCELO MORAIS GOMES E BRUNO MORAIS GOMES
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Despacho/Decisão: Vistos etc.1 – Nada obstante a certidão de fls. 176 

informar que promoveu a remessa do edital de terceiros e interessados, 

não foi certificado quanto à sua publicação e eventual decurso do prazo 

para resposta, o que deverá ser feito. 2 – A União pronunciou a 

inexistência de interesse na lide (fls. 182).3 - O mandado expedido em 

julho/2018 para citação do confinante José Aparecido dos Santos não 

fora devolvido até a presente data, devendo o Meirinho ser intimado para 

que proceda a devolução do mesmo, devidamente cumprido. Prazo: 5 dias. 

4 – De outra banda, encontra-se pendente de apreciação o petitório de fls. 

185, onde a parte autora postula pela citação fictícia dos requeridos, 

diante da impossibilidade de pesquisa de seus endereços, em face da 

falta de dados documentais, informando também que a Defensoria Pública 

não tem acesso ao sistema do TRE para proceder consulta. Com efeito, 

este juízo não obteve êxito na consulta ao sistema SIEL, haja vista que 

encontram homônimos dos nomes dos requeridos, e quando acrescenta o 

nome da mãe também da inconsistência de dados, não identificando tais 

pessoas. Em assim sendo, esgotados todos os meios para localização da 

parte requerida, defiro o pedido da parte autora, e determino a citação dos 

requeridos, via edital, com o prazo de 30 (trinta) dias. 5 – Decorrido o 

prazo para apresentação de defesa, desde já nomeio aos réus revéis, em 

atenção ao art. 72, II, do Código de Processo Civil, curador especial o 

nobre representante do Núcleo de Assistência Jurídica da UNIVAG para 

representar todos os requeridos, devendo ser intimado para apresentação 

de contestação, no prazo legal. 6 - Com a contestação nos autos, abra-se 

vista à douta Defensora Pública para impugnação. Prazo: 15 dias.7 - 

Cumpra-se, com as providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376082 Nr: 23825-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEIT APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA, JOSÉ 

MAURO MIRANDA, CACILDA MIRANDA DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M. CORREA DA COSTA 

- OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218286 Nr: 13705-04.2008.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEBRANDO HOFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTIC VENNER DO BRASIL S/A IND. DE 

MADEIRAS, SUL- PAUL GEHARD HOFFMANN, LESTE- NEIDE DE ARRUDA 

CAMPOS, LESTE- GILMAR SAVI, OESTE- MADALENA PAULA DE AMORIM, 

OESTE- CARLOS MIRANDA, NORTE-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130, JATABAIRU F. NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ATLANTIC VENNER DO BRASIL S/A IND. 

DE MADEIRAS, CNPJ: 28151207000186. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: HILDEBRANDO HOFFMAN MOVE AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EM DESFAVOR DE ATLANTIC VENNER DO BRASIL S/A IND. 

DE MADEIRAS.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento 

das possibilidades do autor em localizar o endereço da ré.Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de 

agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o 

requerimento de citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - 

Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da 

empresa devedora como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de 

Justiça certificou, em cada oportunidade, que os devedores seriam 

desconhecidos no local ou teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal 

circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no artigo 231 acima 

transcrito, não havendo porque não se proceder à citação por edital 

requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226, Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

23/07/2013) (grifei)Desta forma, defiro o pedido de fls. 108/109, com 

fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e determino a citação 

por edital da empresa requerida Atlantic Venner do Brasil S/A – Indústria 

de Madeira, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 232 do 

referido Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que 

deverá ser certificado, mister se faz a designação de curador especial ao 

réu revel, e em atenção ao art. 9º, inc. II do Código de Processo Civil, 

nomeio, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para representar a 

parte requerida, devendo ser intimada para apresentação de contestação 

no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 278367 Nr: 21973-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE BRAZ MACIEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.G.COELHO - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099, KEIT DIOGO GOMES - UNIVAG - OAB:14028, Stela 

Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUDI SOLVATE SALOMÉ, Rg: 1435571-0, 

Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido ELARINDA FERREIRA DA SILVA, Rg: 1116982-6, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: 1) DOS FATOS: A requerente reside na Rua D, Quadra 

27, Lote 17, Bairro: Ouro Branco na cidade de Várzea Grande - Mt a mais 

de 15 anos continuos, onde a aquisição do terreno se deu pela 

necessidade de um local para abrigar sua família, sendo que não exixtiu 

nenhuma negociação refernte à compra do imóvel e sim apena decisão da 

escolha do local baseda na ação de invasão dos demais vizinhos. nesse 

período foi construída a residência da familia, entretanto nunca houve 
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procura por parte dos proprietários em reaver o imóvel. Portanto, desde o 

inicio a familia exerce a posse mansa, pacífica e initerrupta do referido 

imóvel, assim como todos os demais vizinhos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Pendente de cumprimento a citação da 

parte requerida e dos confrontantes.A parte autora trouxe os CPF/CNPJ 

correspondentes para as respectivas consultas nos sistemas deste juízo 

(fls. 82 e 83).1 - Em consulta ao Sistema Infojud, obteve endereço fiscal 

do confrontante Mauro Braz Maciel distinto daquele exposto na inicial, 

consoante se observa do espelho que segue em anexo, devendo ser 

tentada a sua citação, via mandado. 2 - De outra banda, os endereços dos 

confrontantes Clarinda Ferreira da Silva e Rudi Salvate Salome são os 

mesmos daqueles constantes nos autos, razão pela qual defiro a citação 

por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias.3 – No que concerne a pesquisa 

realizada no CNPJ da empresa requerida, encontrou-se empresa diversa, 

conforme se vê consulta em anexo, devendo a parte autora se manifestar 

a respeito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias. 4 - 

Cumpra-se, com as providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dumara klena Nogueira 

de Castilho, digitei.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: 01(um) terreno urbano localizado na 

rua D, quadra 27, Lote 17, Bairro Ouro Branco na cidade de Várzea 

Grande - MT.

Várzea Grande, 06 de setembro de 2017

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 447091 Nr: 10487-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE DE PAULA - 

OAB:, VINICIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA - OAB:21391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré, bem assim condeno a demandada a indenizar a parte autora 

pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.Pela sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.No mais, diante da ausência injustificada da parte 

autora em audiência de conciliação (fl. 30), o que configura ato atentatório 

à dignidade de justiça, aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) 

do valor da causa, revertida em favor do estado, conforme preconiza o 

artigo 334, § 8º do CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 

574 da CNGC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427012 Nr: 25687-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A, PAULO VINÍCIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A OAB MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo 

o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do 

CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono da 

requerida, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Expeça-se alvará para levantamento do valor 

depositado pela seguradora para realização da prova pericial (fls. 

106/109), observando a conta indicada às fls. 120. Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443137 Nr: 8416-12.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.À vista da procedência da demanda, intime-se a parte 

requerida para que efetue o pagamento dos honorários periciais 

remanescentes, no prazo de 10 (dez) dias.Certificado o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389463 Nr: 5011-02.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKELINE XAVIER DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico que, o perito designou o início dos trabalhos periaciais para o dia 

05/11/2018 a realizar-se no endereço Rua Jornalista Alves de Oliveira, n° 

79, sobre loja, sala 02, Cidade Alta, Cuiabá-MT. Cetifico ainda que o perito 

judicial arbitrou o valor de R$6.000,00 (seis mil reais)como honorários, 

ficando intimado o requerido a comprovar o recolhimento de 50% do valor 

no prazo de 05 (cinco)dias, nos termos da decisão de fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325610 Nr: 21986-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Certifico que os embargos de declaração foram apresentados no prazo 

legal pela requerida, em sendo assim, encaminho intimação ao requerente 

para apresentar contarrazões no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308607 Nr: 4567-37.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SEZARIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Certifico que, o perito designou o início dos trabalhos periaciais para o dia 

05/11/2018 a realizar-se no endereço Rua Jornalista Alves de Oliveira, n° 

79, sobre loja, sala 02, Cidade Alta, Cuiabá-MT. Cetifico ainda que o perito 

judicial arbitrou o valor de R$1.000,00 (mil reais)como honorários, ficando 

intimado o requerido a comprovar o recolhimento de 50% do valor no 

prazo de 05 (cinco)dias, nos termos da decisão de fls. 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 32158 Nr: 1711-23.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO 

- OAB:6.451

 Certifico que os embargos de declaração foram apresentados no prazo 

legal pela requerente, em sendo assim, encaminho intimação ao requerido 

para apresentar contarrazões no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395570 Nr: 8828-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR COCONCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo 

o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do 

CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono da 

requerida, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Expeça-se alvará para levantamento do valor 

depositado pela seguradora para realização da prova pericial (fls. 

109/110), observando a conta indicada às fls. 127. Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 295772 Nr: 16037-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO FONSECA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Intimação à parte requerida para que anexe aos autos a guia de depósito , 

pois como já fora informado nas fls. 491, não há a possibilidade de 

identificar a conta judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 400004 Nr: 11331-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DUTRA DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA COSTA RODRIGUES EZEQUIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAJE MUSTAPHA KASSEM - 

OAB:56.686/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Para apreciação do requerimento formulado às fls. 45/46, necessário 

se faz a apresentação da planilha atualizada do débito, obrigação esta do 

credor.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

2- Indefiro o pedido de registro de crédito nas matrículas de imóveis de 

propriedade da executada, uma vez que incumbe ao exequente proceder 

à averbação em registro público, conforme previsão do artigo 799, inciso 

IX, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 292785 Nr: 12655-98.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ATUAL BANCO SANTANDER 

A/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, Flavia Silva Ribeiro - 

OAB:13.240-OAB-MT

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 100822 Nr: 10026-64.2006.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. H. DIAS . DE . A REPRESENTATO POR SUA MÃE 

GISLAINE LEITE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, ALFAGARVES 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, OCTAVIANO CALMON NETTO - OAB:8151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração foram apresentados 
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tempestivamente dentro do prazo legal pelo requerido, em sendo assim, 

encaminho intimação à requerente para apresentar as contrarrazês no 

prazo de 05 (Cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452382 Nr: 12951-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIUBER RODRIGUES GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) à parte autora, a título de indenização pelas lesões 

corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor 

reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220176 Nr: 395-91.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RONI DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT, FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS - 

OAB:4455, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356/MT

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível em face do princípio da razoável duração do processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452387 Nr: 12956-06.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR GONÇALVES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) 

à parte autora, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes 

de acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 250127 Nr: 9515-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VARZEA GRANDE TÊNIS CLUBE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICSAS MATO-GROSSENSES 

S/A- REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.Custas pagas inicialmente.Sem condenação 

em honorários advocatícios, diante da inexistência do contraditório.Defiro, 

desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, 

mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e 

anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424090 Nr: 24149-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, Julgo 

Improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito com 

fulcro no art. 487, I, do CPC.Pela sucumbência, condeno a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da ação; tendo 

em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e 

o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Tais exigências, 

no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja 

vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 24).Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-seVárzea Grande, 18 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426559 Nr: 25411-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 [...].DECLARO O FEITO SANEADO. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico, sua localização e repercussão. (art. 357, II, do 

CPC).No mais, verifica-se que, a requerida Itaú Seguros S/A foi 

devidamente citada, conforme AR de fl. 31, entretanto quem apresentou a 

contestação de fls. 34/58 foi a Seguradora Líder.Sendo assim, concedo o 

prazo comum de 10 dias para que a Seguradora Líder se manifeste 

esclarecendo o motivo pelo qual ingressou na presente demanda quando 

quem de fato foi citado foi o réu Itaú Seguros S/A, bem assim para que a 

parte autora informe se concorda com a alteração do polo passivo para 

constar como requerida a Seguradora Líder, consigno que o silencio 

importará em sua concordância tácita.De outro norte, sem prejuízo da 

determinação supra, considerando se tratar de prova imprescindível para 

o deslinde do feito, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pela 

requerida.DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de dezembro de 2018, às 

14h20, a ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de 

Convivência.Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, 

com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento da importância somente após a resposta 

dos esclarecimentos solicitados pelas partes (art. 504 da CNGC).

[...]EXPEÇA-SE mandado de intimação pessoal da parte autora, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem conclusos 

para deliberações pertinentes.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 431021 Nr: 1523-05.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DE ARRUDA CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo 

o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do 

CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida (fl. 20).Certificado o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 489461 Nr: 7739-45.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA FROES DE MORAES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 Nesse contexto, observados os critérios objetivos recomendados pela 

doutrina e pela jurisprudência dentre os quais se encontra a condição 

econômica das partes, bem como considerada a equidade, 

proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a 

indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais, a ser paga pelo requerido BANCO SAFRA S/A à requerente 

ROSANGELA FROES DE MORAES LEITE, com juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir 

do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do 

débito com relação ao contrato nº 145001717.Confirmo, outrossim, a 

liminar deferida para todos os efeitos legais, devendo ainda a parte 

requerida excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, que arbitro 

em R$ 50,00.Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações necessárias.P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324390 Nr: 20783-73.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 144, defiro o requerimento de fls.145, e renomeio 

como perito judicial o Sr. Ruy de Souza Gonçalves.

Em sendo assim, consignando que data indicada às fls. 145 ser pretérita, 

intime-se o expert para designação de nova data para instalação da 

perícia técnica, observando os prazos e as determinações consignados 

na decisão saneadora de fls. 92/93.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 383496 Nr: 1063-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEVERTON DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPERMERCADO EXTRA - LOJA 2136

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Conte Lofredo 

Tedeschi - OAB:OAB-SP:333.267

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e despesas processuais, bem assim os honorários 

advocatícios, que hora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º do CPC. A execução da verba de sucumbência está 

subordinada ao disposto no §3º do artigo 98, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391982 Nr: 6546-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITO CENTENARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela ré e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no 

art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a 

gratuidade da justiça, a exigibilidade da condenação na sucumbência 

ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 224161 Nr: 4390-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA FERREIRA LAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SOARES BERTOLINO, LEONILDO 

JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA DE MATOS - 

OAB:1339-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - 

OAB:7590-B, FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23948/0

 Vistos etc.

O petitório de fls. 124, subscrito pela douta Defensora Pública, informa que 

não foi possível a localização da parte autora para dar seguimento ao 

feito, sendo descumprido o disposto na legislação acerca do dever de 

manter atualizado seu endereço em caso de mudança, postulando pela 

desistência da ação.

 Em assim sendo, cancelo a audiência marcada às fls. 110, designada 

para o próximo dia 24.10.2018.

Diante do pedido de desistência da ação, intime-se a parte requerida para 

manifestar a respeito. Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427446 Nr: 25932-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN PEDRO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:7.627-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:187.522

 [..].DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: 1) A comprovação da 

urgência/emergência do procedimento cirúrgico ao qual o autor foi 

submetido. 2) A realização de pedido administrativo encaminhado à ré 

para cobertura da cirurgia. 3) A negativa ou demonstração de que a 

requerida tenha dificultado a realização da cirurgia e o reembolso. Da 

Prova OralDEFIRO a produção de prova pretendida pela requerida UNIMED, 

consistente no depoimento pessoal da autora, bem como o pedido de oitiva 

de testemunhas formulado por esta.Outrossim, DEFIRO o pedido de 

produção de prova testemunhal realizado pelo autor. Consigno que o autor 

arrolou testemunhas às fls. 204/205. [...]. DETERMINO que a requerida 

traga aos autos o relatório pormenorizado de todos as solicitações 

médicas e administrativas registradas em seu sistema em nome do autor, 

no período de 30 de maio de 2015 à 12 de junho de 2015. Prazo 10 

dias.Finalmente, para a produção da prova oral deferida DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 

14H00MIN[...].Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 97532 Nr: 6906-13.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL BENEDITO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Bastian Fagundes - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747/SP, RODRIGO 

SANCHES DE PAIVA - OAB:220343/SP

 Vistos etc.

Intime-se o credor acerca da impugnação à penhora acostado às fls. 

324/325. Prazo: 15 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247793 Nr: 7531-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERNANDA PACELLI MIRANDA, JOSÉ 

CARLOS GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO 

PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FEREIRA - OAB:MT 11246

 Vistos etc. (...)Ademais, não é razoável que a ação de execução venha a 

cair no vazio, sem qualquer resultado efetivo, especialmente quando se 

observa que o credor tenta receber seu crédito há mais de oito 

anos.Consigno que apesar da parte devedora impugnar a soma de R$ 

4.246,30, demonstrou através do extrato de conta salário o bloqueio 

somente de R$ 2.853,71, não trazendo aos autos qualquer manifesto com 

relação ao restante penhorado.Em sendo assim, defiro em parte o pedido 

da parte executada, e considerando que foi penhorado da sua conta 

salário o montante de R$ 2.853,71, e admitindo a jurisprudência majoritária 

o bloqueio de 30% do salário, mantenho o percentual de 30% do valor 

bloqueado e procedo a liberação de 70% desse valor. Restando assim 

demonstrado: 30% de R$ 2.853,71 = R$ 844,44, liberando a quantia de R$ 

2.009,27 à executada.Mantenho também a quantia de R$ 1.392,59, pois 

não restou provado, a partir da documentação apresentada, que o 

bloqueio se efetivou da conta salário. Após o trânsito em julgado desta 

decisão, o que deverá ser certificado, libere-se o valor de R$ 2.009,27, e 

o saldo remanescente ao credor.2 – A fim de não haver desvalorização 

da moeda, posto que o dinheiro será liberado somente após o trânsito em 

julgado, transfiro o montante penhorado para Conta Única. 3 - Com relação 

ao pedido de justiça gratuita, intime a devedora Maria Fernanda a fim de 

comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 4 – Intime-se a executada Maria Fernanda, através de seu 

patrono, para que indique bens à penhora, sob pena de aplicação de multa 

(CPC. Art. 774, V). 5 - Por fim, para análise do petitório de fls. 110/111, 

deverá o credor trazer cálculo atualizado da dívida deduzindo o valor 

conscrito. 6 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268075 Nr: 15588-78.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDELY LUCINDA AMORIM, Terceiro eventuais 
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que se encontre na posse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 

487, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o faço para determinar 

que a parte autora seja imitida na posse do LOTE 46 descrito na inicial, 

localizado no Residencial São Carlos, conforme certidão e matrícula de fls. 

15/22.Expeça-se mandado de imissão na posse em favor do Espólio de 

Carlos Wilheim Tomess.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e, tendo em vista o valor ínfimo atribuído ao valor da 

causa, por apreciação equitativa arbitro os honorários advocatícios no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o zelo do profissional; a 

natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, 

nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 421834 Nr: 22942-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRE OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 19.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:131.600/SP

 Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido formulado pela autora para declarar rescindido o contrato 

de prestação de serviços firmado entre a parte autora e a empresa 

ré.Condeno a parte ré à devolução do valor integral pago para instalação 

do aparelho de transmissão do sinal da TV a cabo e em se tratando de 

relação contratual, o valor da condenação deverá incidir correção 

monetária pelo INPC desde a data da compra do serviço pela requerente e 

acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405, CC).No 

mais, diante da ausência injustificada da parte ré em audiência de 

conciliação (fl. 60), o que configura ato atentatório à dignidade de justiça, 

aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, 

revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 334, § 8º do 

CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da 

CNGC.Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e 

honorários advocatícios, ficando a parte ré, vencida na maior parte 

responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) 

e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento). 

Considerando o valor ínfimo da condenação, por analogia ao artigo 85, § 

8º do CPC, arbitro os honorários advocatícios por apreciação equitativa no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o zelo do 

profissional; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelos advogados.Tais exigências, no que se refere à autora, ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que é 

beneficiária da justiça gratuita (fl. 23).Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438460 Nr: 5945-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MARIA DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT19.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT - 2573

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição juntada pelo autor às fls. 

152 encontra-se incompleta.

Em assim sendo, intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, para que 

integralize o seu petitório. Prazo: 10 (dez) dias.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 431504 Nr: 1838-33.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL NASCIMENTO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que defiro a justiça gratuita requerida na inicial 

pela parte autora. No mais, diante da ausência injustificada da parte ré em 

audiência de conciliação (fl. 65), o que configura ato atentatório à 

dignidade de justiça, aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do 

valor da causa, revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 

334, § 8º do CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da 

CNGC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 295347 Nr: 15578-97.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA CRISTINA CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016/MT, NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743

 Vistos etc.(...) Em assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM, e procedo as 

seguintes deliberações:•Intime-se o douto patrono da parte requerida a fim 

de regularizar sua representação processual nos autos, sob pena de 

revelia. Prazo: 10 dias.•Sem prejuízo do apontamento acima, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 

17h40min.•Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao 

ato acompanhados das partes.•Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, § 8°, do CPC.•Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429371 Nr: 427-52.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GONÇALO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMLLY CASTRO DA SILVA, HERMES 

GONÇALO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:17179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:MT 20.714-B

 Vistos etc.

Nada obstante o petitório de fls. 116 e tendo em vista a certidão negativa 
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de citação do requerido Hermes Gonçalo Ferreira (fls. 112), intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar novo endereço 

deste requerido, afim de que seja realizada nova tentativa de citação, ou 

para que requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 519825 Nr: 24364-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEMPER CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE TRASPORTE E TURISMO LTDA 

- ME, VAGNER FERREIRA GONÇALVES, MARIA APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e nos 

termos § 3º do art. 134 do CPC, determino a suspensão do processo 

principal – Autos nº 2763-49.2004.811.0002 - ID. 66875.

Citem-se os sócios da empresa executada para manifestarem e 

requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Retifique-se a capa dos autos, para constar no polo passivo os sócios da 

empresa executada, conforme qualificação trazida pelo exequente às fls. 

61/63.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441227 Nr: 7400-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:MT 12.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 71/73, defiro o requerimento de parcelamento da 

dívida postulado pela parte executada às fls. 68.

Intime-se a parte executada ao pagamento das parcelas nos termos do 

art. 916 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias.

Por fim, com o depósito da última parcela devidamente comprovada nos 

autos, conclusos para extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 66875 Nr: 2763-49.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEMPER CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER FERREIRA GONÇALVES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT, ELIANA FERREIRA NEVES - OAB:10474, JESSYKA 

LINDAURA C. S. FARIAS - OAB:16.296-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica em apenso.

Após, intime-se o exequente para manifestar e requerer o que entender 

de direito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294370 Nr: 14622-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO-ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A falta de bem penhorável não importa extinção do processo de 

execução ou baixa no Distribuidor, mas apenas enseja seu arquivamento 

provisório até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 

921, III, do CPC.

Em assim sendo, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, III, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268107 Nr: 11112-94.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSIMARA ALMEIDA BARRETO 

CAMACHO - OAB:7061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11548, RAQUEL CALMOM DE FREITAS - OAB:12368-B

 Vistos etc.

 Primeiramente, procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata 

de Cumprimento de Sentença.

No mais, consigno que a falta de bem penhorável não importa extinção do 

processo de execução ou baixa no Distribuidor, mas apenas enseja seu 

arquivamento provisório até que sejam localizados bens do devedor, nos 

termos do art. 921, III, do CPC.

Em assim sendo, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, III, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 337959 Nr: 6212-63.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DIARANQUE DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos etc.(...) De conformidade com o art. 95 do CPC, quando a perícia 

for requerida por uma das partes, caberá a esta antecipar os custos com 

sua realização, no caso pela requerida.De outra banda, verifica-se que o 

contrato apresentado pela parte requerida às fls. 88/89, encontra-se 

incompleto, faltando a última folha, o que por certo consta eventual 

assinatura do autor, devendo a parte requerida trazer aos autos o 

contrato integral Prazo: 10 dias. Sem prejuízo do acima determinado, para 

a realização da perícia, NOMEIO a Sra. LUCIANA DIAS CORRÊA, perita 

grafotécnica, podendo ser encontrada na Coordenadoria de Pericias 

Internas – POLITEC/MT, telefone (65) 3613 1287, com endereço eletrônico 

- l.diascorrea@yahoo.com.br - fone: (65) 99602-7766, devendo ser 

intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, formule sua proposta de 

honorários. Albergado pelo artigo 357, § 8º, do CPC, fixo o prazo de 30 

(trinta) dias, após o aceite do encargo, para apresentação de laudo (art. 

465, NCPC). Faça-se constar as observações dos artigos 466, § 2º; 474 e 

476 do CPC. Intimem-se os interessados para no prazo de 15 (quinze) dias 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, 

incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os assistentes técnicos 

deverão apresentar pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

a apresentação do laudo do perito oficial, independentemente de intimação 

(art. 477, §1º, do CPC).Caso necessário, posteriormente, designarei 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se e cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429027 Nr: 161-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE NUNES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIGATRANS TRANSPORTES LTDA ME, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - 

OAB:14134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345 , RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764-B

 Vistos.(...), DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos 

II e IV, do CPC, fixo como ponto controvertidos: a existência de culpa 

exclusiva ou concorrente do condutor do veículo da requerida (V1) e/ou 

do filho da autora (V2) por ocasião do acidente de trânsito, a existência de 

danos materiais, a dependência econômica da autora em relação ao 

falecido, a responsabilidade civil das requeridas em indenizar o 

autor.Defiro a produção da prova requerida pelas partes, consistente em 

depoimento pessoal  da autora,  prova testemunhal  e 

documental.Expeça-se ofício:1)(...). 5)Instrua os ofícios com cópias do 

Boletim de Ocorrência acostado às fls. 25/50 e dos documentos pessoais 

da autora e seu falecido filho (fls. 16 e 21/22).Consigno que, que caso 

queira provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.No mais, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de março às 14horas.Se ainda não o 

fizeram, as partes deverão apresentar o rol de testemunhas com prazo de 

15 (quinze) dias antecedentes à audiência designada e com observância 

da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de indeferimento.A 

intimação das testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela parte 

que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 435651 Nr: 4434-87.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE APARECIDA ARAUJO, ELAINE APARECIDA DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVENTI BUFFET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, em razão da gratuidade da justiça.Sem condenação em honorários 

advocatícios, diante da inexistência do contraditório.Defiro, desde já, o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações 

pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438239 Nr: 5846-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA GOMES DA SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOZIVALDO TAVARES 

DA SILVA - OAB:11161-B, VANIA FATIMA DE PAULA - OAB:10140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento de item “c” formulado pela autora às fls. 

58, necessário se faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 (dez) dias.

No mais, defiro o requerimento de item “e” do mesmo petitório, e em assim 

sendo, em cumprimento ao art. 782, §3º do CPC, promova a Sra. Gestora 

Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão do nome do executado 

naquele órgão, informando os dados pessoais do réu, inclusive CPF e os 

dados do presente processo.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376614 Nr: 24261-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUIZEDEQUE JOSÉ LESBÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, PABLO JOSE MELATTI - OAB:11096, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 70/74, onde o requerido postula pelo 

parcelamento da dívida, bem como informa já ter efetuado o depósito de 

30% do valor na conta única judicial, intime-se a empresa credora para 

que se pronuncie a respeito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 435609 Nr: 4410-59.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO SANTIAGO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré, bem assim condeno a demandada a indenizar a parte autora 

pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.Pela sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391321 Nr: 6108-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP128.341

 Nesse contexto, observados os critérios objetivos recomendados pela 
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doutrina e pela jurisprudência dentre os quais se encontra a condição 

econômica das partes, bem como considerada a equidade, 

proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a 

indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, a ser paga pelo requerido BANCO BRADESCO S/A ao requerente 

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA, com juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir 

do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do 

débito com relação ao contrato nº 044107641000060.Ademais, verificando 

presentes os requisitos legais, concedo a tutela de urgência pretendida, 

nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova a exclusão dos dados do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) 

limitada ao valor da condenação.Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, 

conforme art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 400005 Nr: 11332-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DUTRA DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA COSTA RODRIGUES EZEQUIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RODRIGO EZEQUIEL - 

OAB:21502/O

 Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de despejo formulado por Nilda Dutra de Souza 

Pinto contra Roberta Costa Rodrigues Ezequiel, com fundamento no artigo. 

9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91.Em consequência, decreto o despejo da 

locatária do imóvel comercial, situado na Rua Ulisses Pompeu de Campos, 

nº 951, Várzea Grande-MT, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

desocupação voluntária, contados da notificação.Findo o prazo da 

desocupação voluntária, expeça-se mandado de despejo forçado, 

conforme art. 65 da referida lei, ficando autorizado o reforço policial, se 

necessário. Por fim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

cobrança somente com relação ao IPTU e energia elétrica durante a 

vigência do contrato locatício, haja vista que concernente aos alugueres já 

sendo cobrada em autos apartados de Execução, em apenso, observando 

não ser o caso de aplicação do art. 57, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivando os autos no seguimento, com as baixas e 

anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 403023 Nr: 12936-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO EDGAR DE GODOY GEHLEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:MT 4.903

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413771 Nr: 18797-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANILDO BELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que defiro a justiça gratuita requerida na inicial 

pela parte autora. No mais, diante da ausência injustificada do requerente 

em audiência de conciliação (fl. 72), o que configura ato atentatório à 

dignidade de justiça, aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do 

valor da causa, revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 

334, § 8º do CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da 

CNGC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441120 Nr: 7360-41.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKELINE CRISTINA SOARES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na 

inicial extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 

487, I, do CPC.Condeno a requerida a indenizar a parte autora pelos danos 

morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Arbitro os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelos advogados, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e 

honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, vencida na 

maior parte responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta 

por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento). 

Tais exigências, no que se refere à parte autora, ficam suspensas, nos 

termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que é beneficiária da justiça 

gratuita (fl. 64).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388261 Nr: 4254-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO GRACINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que embora o autor tenha procedido ao 

cumprimento da decisão exarada às fls. 61, trazendo à demanda o seu 

endereço atualizado (fls. 62), o mandado de intimação pessoal foi 

expedido no endereço antigo do proponente, caracterizando-se a 

invalidade deste ato processual.

Em assim sendo, REDESIGNO a perícia médica para o dia 03 de dezembro 

de 2018, às 14:40h, a ser realizada nas dependências deste Fórum, na 

Sala de Convivência.

Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: joao_bacan@yahoo.com.br.

 Intime-se o autor quanto a realização da perícia, via ARMP, observando o 

endereço aduzido às fls. 62.

Mais uma vez, friso que o(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) 

a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395718 Nr: 8962-04.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAN RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.(...)Decidida a preliminar, constata que não há pedido de 

nulidades que ensejem em provimento de urgência, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em se encontra. Confiro que as partes são 

legítimas e bem representadas. Desse modo, declaro o feito saneado, e 

nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como ponto 

controvertido a comprovação da autenticidade da assinatura aposta no 

contrato de fls. 58/60, bem assim o nexo de causalidade entre os fatos 

narrados na inicial e a responsabilidade imputada à parte requerida. 

Instadas a produzirem as provas, a parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide, e a parte requerida pela prova pericial (fls. 107 

e108/111).De conformidade com o art. 95 do CPC, quando a perícia for 

requerida por uma das partes, caberá a esta antecipar os custos com sua 

realização, no caso pela requerida.Sem prejuízo do acima determinado, 

para a realização da perícia, NOMEIO a Sra. LUCIANA DIAS CORRÊA, 

perita grafotécnica, podendo ser encontrada na Coordenadoria de Pericias 

Internas – POLITEC/MT, telefone (65) 3613 1287, com endereço eletrônico 

- l.diascorrea@yahoo.com.br - fone: (65) 99602-7766, devendo ser 

intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, formule sua proposta de 

honorários. Albergado pelo artigo 357, § 8º, do CPC, fixo o prazo de 30 

(trinta) dias, após o aceite do encargo, para apresentação de laudo (art. 

465, CPC). Faça-se constar as observações dos artigos 466, § 2º; 474 e 

476 do CPC. Intimem-se os interessados para no prazo de 15 (quinze) dias 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, 

incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os assistentes técnicos 

deverão apresentar pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

a apresentação do laudo do perito oficial, independentemente de intimação 

(art. 477, §1º, do CPC).Caso necessário, posteriormente, designarei 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407272 Nr: 15262-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA FATIMA PALMA WILKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960/MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 

9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito de R$103.269,63 da parte 

autora junto à instituição bancária ré – Contrato n. 2764 relacionado à fl. 

31 - , bem assim condeno a demandada a indenizar a parte autora pelos 

danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392508 Nr: 6899-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Vistos, etc.

Verifica-se que o e. TJMT reformou a sentença proferida nestes autos, 

tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita à embargante.

Sendo assim, considerando que o acórdão já transitou em julgado, 

conforme certidão de fl. 70, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com as cautelas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389815 Nr: 5227-60.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES E MATOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE DE GOIS AMARAL - 

OAB:8316

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida acerca da manifestação da empresa Real 

Brasil Consultoria (fls. 160/162 e fls. 165/166), bem assim para que efetue 

o pagamento dos honorários periciais ali indicados. Prazo: 5 (cinco) dias.

Com o depósito nos autos, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 136.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324388 Nr: 20781-06.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER CAVALCANTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.
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Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 97/101).

Pois bem. Verifica-se que a sentença de fls. 92/93 extinguiu esta demanda 

sem resolução de mérito, posto que o objeto da ação já foi discutido no 

processo 0012791-27.2014.811.0002, o qual tramitou no Juizado Especial 

Cível do Cristo Rei, nesta comarca. Naquela ação, as partes entabularam 

acordo, o que foi devidamente cumprido pela parte requerida.

Desta análise, conclui-se que o débito, embora não tenha sido declarado 

inexigível, já teve seu mérito analisado em outro processo de igual teor, de 

modo que este mesmo débito não pode ser novamente cobrado nestes 

autos, uma vez que foi discutido em outra demanda com a devida 

resolução de mérito.

Em assim sendo, intime-se a parte requerida para que elabore o pedido de 

cumprimento de sentença adequado, constando em seu requerimento 

apenas os débitos realmente executáveis para esta demanda. Prazo: 10 

(dez) dias.

Após o decurso do prazo, façam-me os autos conclusos, com ou sem 

manifestação, para ulteriores deliberações.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237778 Nr: 17568-31.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA IZABEL DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO DOS SANTOS, IVO PEREIRA DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619, LUCIANO DA SILVA ALVES - NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS, UNIVAG. - OAB:OAB/MT 8.882

 Nada obstante o exposto acima, já foi refutada a arguição de ilegitimidade 

da requerente em análise preliminar supracitada.Desta feita, rejeito também 

a preliminar de inépcia da inicial.Por outro lado, não há pedidos de 

nulidades que ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo 

o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pelo que 

declaro o feito saneado.Fixo como pontos controvertidos a comprovação 

da existência de responsabilidade ou culpa do réu condutor do veículo que 

lesionou Damião Antonio de Lara e levou a óbito Ana Maria de Lara, a 

existência de danos materiais e morais e o nexo de causalidade entre os 

fatos narrados e a responsabilidade civil dos requeridos em indenizar o 

autor (art. 357, II, do CPC).Assim, defiro a produção de prova testemunhal 

requerida pela parte autora.Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14:00 horas.A parte requerida 

deverá apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 157, §4º do CPC), com observância da regra processual (CPC – art. 

450), sob pena de indeferimento.Consigno que, a parte requerente é 

assistida pela Defensoria Pública, de forma que as testemunhas por ela 

arroladas às fls. 12 deverão ser intimadas pela via judicial (art. 155, § 4º, 

IV).Por fim, diante do petitório e documentos acostados às fls. 137/143, 

proceda à regularização processual, fazendo constar no polo ativo da 

presente demanda Espólio de Ana Izabel de Lara, representado por seus 

herdeiros Damião Antônio de Lara e Ana Mayara de Lara 

Ferreira.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 233916 Nr: 13894-45.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F. BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:020732A

 Vistos etc.

Em análise dos autos consta-se que a contestação (64/87) foi 

apresentada de forma extemporânea, conforme certificado às fls. 88.

 De tal modo, a vista da intempestividade da peça defensiva apresentada 

pela demandada, DECRETO sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

 Todavia, tendo em vista que a parte requerida constituiu advogado nos 

autos e considerando que o revel pode intervir no processo, recebendo-o 

no estado em que se encontra, deixo de aplicar os efeitos (art. 346 e 349 

do CPC).

Desse modo, intimem-se as partes para especificar as provas que 

porventura ainda pretendam produzir, justificando-as no prazo de 10 (dez) 

dias.

 No mais, diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios, designo audiência de conciliação para o dia 30 de 

janeiro de 2019, às 17h20, ficando desde já as partes intimadas da 

respectiva solenidade por meio dos seus respectivos advogados (art. 

334, § 3º, do CPC).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401874 Nr: 12314-67.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

demandada a restituir o montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), o 

qual deverá ser atualizado pelo INPC desde a retirada do valor da conta 

bancária do autor e acrescido dos juros legais desde a citação (art. 405, 

CC).Outrossim, condeno o requerido a indenizar a parte autora pelos 

danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268058 Nr: 14734-84.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB/MT 7.870

 [...].DECLARO O FEITO SANEADO.Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: 1) a comprovação da posse 

mansa e pacífica exercida pelo período exigido no instituto da usucapião, 

haja vista a alegação de exceção de usucapião e 2) a comprovação da 

existência de benfeitorias realizadas no lote reivindicado.[...]DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 

15H30MIN.Registro que a parte autora arrolou testemunhas à fl. 

104.Intime-se a parte requerida para apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada para realização do 

ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A intimação das 

testemunhas arroladas nos autos pelas partes deverá ser providenciada 
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por estas (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC.EXPEÇA-SE mandado para intimação 

pessoal à ambas as partes, haja vista o deferimento do depoimento 

pessoal destas, consignando a advertência de que deverá comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os 

fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, se recuse a 

depor, mediante a aplicação da pena de confissão, conforme previsão do 

artigo 385, §1º do CPC.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283956 Nr: 2926-48.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILVANE FERREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, BB 

SEGUROS/COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT, KLEBER JOSE MENEZES ALVES - OAB:13.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SG - OAB:

 Vistos etc.

Primeiramente, conforme postulado pelo credor, desentranhe-se a peça de 

fls. 189/192, entregando-a ao seu subscritor, posto que confeccionada 

por advogado sem procuração nos autos.

De outra banda, verifico que houve pedido de cumprimento da sentença 

(fls. 193/195).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 387965 Nr: 4065-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA ALESSANDRA PASSARIN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo 

o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do 

CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono da 

requerida, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 54557 Nr: 779-64.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.B.A. DA SILVA TINTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10.407, Paulo 

Sergio Daufenbach - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.Custas pagas inicialmente.Sem condenação em honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220176 Nr: 395-91.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RONI DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT, FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS - 

OAB:4455, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356/MT

 Vistos etc.

Através do petitório de fls. 65, o devedor ofertou bem à penhora, contudo, 

equivocadamente não fora oportunizado ao credor manifestar acerca de 

sua eventual aceitação.

 Em assim sendo, chamo o feito à ordem e revogo o segundo parágrafo da 

decisão de fls. 66, devendo o credor se manifestar acerca do bem dado à 

garantia. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo da manifestação supra, e nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor às fls. 75, e em consequência, via 

sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$ 241.760,83 

– CPF: 492.817.047-00).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 544266 Nr: 11934-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILVANE FERREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BB 

SEGUROS/COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 104 e 321, 

parágrafo único c/c art. 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil, 

conforme fundamentação apresentada.Considerando o supra 

fundamentado, e tendo em vista que o causídico patrocinador da causa 

não tem procuração válida nos autos, condeno-o ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais. Sem condenação em honorários 
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advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, desapense-se e arquive-se 

os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005062-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DPT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005062-25.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 03 de agosto de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003436-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON ROSA DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

PAULA REGINA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003436-68.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Tem-se que a presente ação trata-se de Habilitação de Crédito 

distribuída por dependência à Ação de Recuperação Judicial n. 

12909-37.2013.811.0002 – Código n. 316536, o qual tramita na 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Sendo assim, considerando a dependência existente 

entre o presente feito e àquele, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos remetidos à 4ª Vara Cível. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de agosto de 2017. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002714-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

JOAO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002714-34.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAO NASCIMENTO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de 

acordo. Na oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada 

do laudo pericial realizado (Id. 11116764). Destarte, passo ao saneamento 

do feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I – Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais – Devolução 

– Pendência Documental. Argumenta a requerida que, conquanto a parte 

autora tenha acareado aos autos petição de suposto requerimento 

administrativo, o documento acostado é precário para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa, uma vez que não demonstrou a 

juntada dos documentos mínimos necessários à regulação em esfera 

administrativa, nem preencheu Autorização de Pagamento/Crédito de 

Indenização de Sinistro.” Assim, pleiteia seja o autor intimado a 

comparecer à Porto Seguro de posse da documentação para que proceda 

a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o processo pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Contudo, a requerida apenas 

alega que não foram juntados os documentos essenciais a regulação do 

sinistro sem sequer especificá-los. Ademais, à vista da interposição da 

presente ação, instruída com os documentos necessários à regulação do 

sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação médica, a 

suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente o feito, o 

que não se admite. II - Pedido Administrativo Prévio – Ausência de 

Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que existem diversos 

pontos de atendimento espalhados pelo país para atendimento em casos 

de sinistro, não sendo justificável o beneficiário deixar de apresentar o 

requerimento administrativo para promover diretamente a ação judicial, o 

que onera desnecessariamente a máquina judicial. Informa que o STF 

recentemente externou o posicionamento de imprescindibilidade do prévio 

requerimento administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se 

estender ao seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não 

se mostra presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento da 

ação de cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela 

seguradora. Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse 

de agir extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

VI, do CPC. Sem razão a demandada, posto que o autor juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 6101052). 

Ademais, conquanto o requerimento administrativo tenha sido posterior à 

propositura da ação, no caso a requerida apresentou contestação de 

mérito o que caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, 

consoante a fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do 

julgamento do TEMA 350. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas 

pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico, sua localização e repercussão. Defiro o 

requerimento da parte autora para que seja juntado nos presentes autos o 

laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação 

médica realizada no autor. Após, intimem-se as partes para manifestar 

quanto à avaliação médica, devendo esclarecer se possuem interesse na 

produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão 

sofrida pelo autor, suprindo a perícia a ser designada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003093-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WELITON DE ANUNCIACAO ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003093-09.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): WELITON DE ANUNCIACAO ARRUDA RÉU: SEGURADORA 
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LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. 

Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na 

realização de acordo. Na oportunidade, o advogado da parte autora 

pugnou pela não juntada do laudo pericial realizado (Id. 8152946). 

Destarte, passo ao saneamento do feito. A requerida suscitou as 

seguintes preliminares: I - Pedido Administrativo Prévio – Ausência de 

Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que existem diversos 

pontos de atendimento espalhado pelo país, para atendimento em casos 

de sinistro, não sendo justificável o beneficiário deixar de apresentar o 

requerimento administrativo para promover diretamente a ação judicial, o 

que onera, desnecessariamente a máquina judicial. Informa que o STF, 

recentemente, externou o posicionamento de imprescindibilidade do prévio 

requerimento administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se 

estender ao seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não 

se monstra presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento 

da ação de cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela 

seguradora. Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse 

de agir extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

VI, do CPC. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5532178). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. II – Princípio da Causalidade e a Sucumbência Autoral Aduz a 

requerida que o ônus sucumbencial não poderá ser atribuído a ela, uma 

vez que esta não deu causa ao ajuizamento da ação, bem como não 

indeferiu o requerimento administrativo ou prolongou o seu trâmite. Assim, 

afirma que as custas judiciais deverão ser totalmente suportadas pela 

parte autora, em razão dos motivos supracitados. Pois bem. É cediço que 

a conclusão acerca de honorários sucumbenciais é definida somente na 

sentença, assim sendo, tal controvérsia deverá ser decidida na fase 

exauriente do processo, razão pela qual afasto a preliminar arguida pela 

ré. III – Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a 

requerida que, conquanto a parte autora tenha acareado aos autos 

petição de suposto requerimento administrativo, o documento acostado é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez 

que não demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à 

regulação em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. Assim, pleiteia seja a parte 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Além disso, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. IV- Comprovante de residência em nome de 

terceiro. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Requisito para fixação do foro. Sustenta que 

é indispensável que a inicial seja instruída com documentos 

comprobatórios dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena 

de incorrer em ausência do pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo. De tal modo, tendo em vista que o 

comprovante de endereço juntado pela parte autora está em nome de 

terceiro, pugna para que seja determinada a regularização dos autos no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito. Razão não assiste à requerida, 

uma vez que, o endereço do autor encontra-se informado na exordial, não 

sendo indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do 

foro competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do 

autor. Ademais, segundo se extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de 

Ocorrência constante nos autos, o acidente aconteceu neste Município de 

Várzea Grande, o que por si só, fixa a competência desta Comarca. Ante 

o exposto, rejeito a preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia 

deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo 

inteligência do art. 95 do CPC. DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de 

dezembro de 2018, às 14h40, a ser realizada nas dependências deste 

Fórum, na Sala de Convivência. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo 

B a ç a n ,  m é d i c o  p e r i t o ,  c o m  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 

(mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o 

depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido 

o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O(a) periciando(a) 

apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de 

invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi 

atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa 

desta lesão? Intimem-se as partes para, querendo, apresentar os 

quesitos, bem como os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da 

parte autora fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de 

que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009316-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELBER SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

MARILEIA APARECIDA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009316-07.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

MARILEIA APARECIDA ARAUJO, ELBER SOUZA DA SILVA Vistos. Cite-se 

a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito 

atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, 

proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos 

termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, 

o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Defiro o requerimento para expedição e certidão 

comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de averbação, no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa que, a 

toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito exequendo. 

Advirto que, o exequente que promover averbação manifestamente 
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indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a 

parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. (artigo 

828, §5º,do CPC) Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009319-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON MOREIRA SILVA (EXECUTADO)

EDILAINE FERREIRA DE SOUSA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009319-59.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

ELSON MOREIRA SILVA, EDILAINE FERREIRA DE SOUSA MOREIRA Vistos. 

Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito 

atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, 

proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos 

termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, 

o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Defiro o requerimento para expedição e certidão 

comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de averbação, no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa que, a 

toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito exequendo. 

Advirto que, o exequente que promover averbação manifestamente 

indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a 

parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. (artigo 

828, §5º,do CPC) Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009321-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DE AMORIM CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009321-29.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

EVANDRO DE AMORIM CARVALHO Vistos. Cite-se a parte executada, 

para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos 

termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o 

art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do 

CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Defiro o 

requerimento para expedição e certidão comprobatória do ajuizamento da 

ação, para fins de averbação, no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

CPC), providência essa que, a toda evidência, também garantirá a 

satisfação do crédito exequendo. Advirto que, o exequente que promover 

averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos 

termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente 

em autos apartados. (artigo 828, §5º,do CPC) Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 18 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009376-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERENTE)

EDUARDO MARIOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE ALMEIDA MERCHAN (REQUERIDO)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009376-77.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA REQUERIDO: 

DANIEL DE ALMEIDA MERCHAN, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA. Vistos. Designo o dia 12 de dezembro de 2018, às 14horas, para a 

inquirição da testemunha. A intimação da testemunha arrolada deverá ser 

providenciada pela parte que a arrolou, nos termos do artigo 455, do CPC. 

A inércia na realização da intimação da testemunha importa na desistência 

de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. 

Comunique-se o Juízo Deprecante a data assinalada para o ato, para as 

providências necessárias. Às providências. Várzea Grande, 18 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009387-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN ROBAERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTIANE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009387-09.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS SANTOS DO NASCIMENTO REQUERIDO: MONICA 

CRISTIANE PEREIRA Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia 

de mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009476-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICEIA FACHINI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO IRES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009476-32.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF 

REQUERIDO: JOAO IRES DA SILVA Vistos. Em análise dos autos, 

verifica-se que apesar do requerente juntar aos autos cópia da guia e 

comprovar o recolhimento de custas, consta a informação de que “Não foi 

encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1009476-32.2018.8.11.0002 !” Constata-se que, ao informar o número 

único do processo o requerente constou o número do processo de 
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origem, em tramite na Comarca de Santa Catarina/SC, não o da Carta 

Precatória, fato que gerou a inconsistência no recolhimento das custas. 

Destarte, a fim de regularizar as custas processuais, determino que 

expeça-se ofício ao Funajuris, solicitando a vinculação das custas 

recolhidas (id. 16008261 e 16008265) aos presentes autos. Sem prejuízo, 

cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens. Às providências. Várzea Grande, 18 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009499-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LUZIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009499-75.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JULIANA LUZIA DE SOUZA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009375-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MOREIRA SOCIO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009375-92.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ 

AGRONOMIA RÉU: ANGELO MOREIRA SOCIO Vistos. A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, do CPC). Expeça-se 

mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. Conste, ainda que, 

nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos próprios autos (art. 702 do 

CPC). Caso não haja cumprimento da obrigação, oferecimento de 

embargos ou, ainda, rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial. (art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 

701, do CPC, fixo os honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, 

no mandado, que caso o réu cumpra com o pagamento integral do débito, 

ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º, do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 18 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001417-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WALKIRIA ALVES MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001417-89.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): WALKIRIA ALVES MARQUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e a 

autora impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Da necessidade de realização 

de pedido administrativo anterior – da falta de interesse se agir – 

Necessidade/adequação – da nova orientação do STF. Argumenta a 

requerida que a parte demandante não requereu administrativamente a 

indenização ora pleiteada, de forma que não havia necessidade alguma do 

ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o convênio paga 

criteriosamente todas as coberturas devidas aos beneficiários, bastando 

a apresentação da documentação necessária. Assim, sustenta que não 

estão presentes o binômio necessidade/adequação, motivo pelo qual 

requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois a existência do 

litigio constitui condição lógica da ação. Sem razão da demandada, posto 

que a parte autora juntou comprovante de ter protocolado pedido 

administrativo (id. 10071312). Ademais, no caso a requerida apresentou 

contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir pela 

resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Ante o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para 

que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, 

solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica realizada na 

parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo 

de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
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preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003569-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003569-13.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JACKSON DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao Centro 

Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na oportunidade, 

o advogado da parte autora pugnou pela juntada da avaliação médica 

realizada. A requerida apresentou contestação e o autor impugnação à 

contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I - Alteração do 

polo passivo da lide para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A. Sustenta a requerida que por força da Resolução 

n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou 

que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora 

Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em 

todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se 

impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única fonte, 

bem como a padronização e controle de informações. No mais, não sendo 

acolhida a preliminar para a inclusão da Líder, requer a alteração do polo 

passivo da ação, uma vez que a Itaú seguros de Auto e Residência S/A é 

quem faz parte do convênio que administra o Seguro DPVAT e não a Itaí 

Seguros S/A. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. (...)(Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – 

Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a requerida que, 

conquanto a parte autora tenha acareado aos autos petição de suposto 

requerimento administrativo, o documento acostado é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez que não 

demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação 

em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro.” Assim, pleiteia seja o autor 

intimado a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação para 

que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Contudo, a requerida apenas 

alega que não foram juntados os documentos essenciais a regulação do 

sinistro sem sequer especificá-los. Ademais, à vista da interposição da 

presente ação, instruída com os documentos necessários à regulação do 

sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação médica, a 

suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente o feito, o 

que não se admite. III - Comprovante de Residência não apresentado pela 

parte autora. Requisito para fixação do Foro. Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. 

Sustenta que é indispensável que a inicial seja instruída com documentos 

comprobatórios dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena 

de incorrer em ausência do pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 320 do CPC. De 

tal modo, tendo em vista que não foi juntado nos autos o comprovante de 

endereço, pugna para que seja determinada a regularização dos autos no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito. Razão não assiste à requerida, 

uma vez que, o endereço do autor encontra-se informado na exordial, não 

sendo indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do 

foro competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do 

autor. Ademais, segundo se extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de 

Ocorrência acostados aos autos, o acidente aconteceu neste Município de 

Várzea Grande, o que por si só, fixa a competência desta Comarca. No 

mais, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento para que seja juntado 

nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004004-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANGELICA MAGALHAES BARRETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004004-84.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANGELICA MAGALHAES BARRETO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e a 

autora impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Da necessidade de realização 

de pedido administrativo anterior – da falta de interesse se agir – 

Necessidade/adequação – da nova orientação do STF. Argumenta a 

requerida que a parte demandante não requereu administrativamente a 

indenização ora pleiteada, de forma que não havia necessidade alguma do 

ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o convênio paga 

criteriosamente todas as coberturas devidas aos beneficiários, bastando 

a apresentação da documentação necessária. Assim, sustenta que não 

estão presentes o binômio necessidade/adequação, motivo pelo qual 

requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois a existência do 

litigio constitui condição lógica da ação. Sem razão da demandada, posto 

que a parte autora juntou comprovante de ter protocolado pedido 

administrativo (id. 7914387). Ademais, no caso a requerida apresentou 

contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir pela 

resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Ante o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para 

que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, 

solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica realizada na 

parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo 

de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001553-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MALDONADO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001553-86.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA MALDONADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, 

não se obteve êxito na realização de acordo. Na oportunidade, o 

advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo médico. A 

requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e a autora 

impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do feito. A 

requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo passivo 

da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que por força 

da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. Em que pese 

os argumentos expendidos pela requerida, não merece prosperar referida 

preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO 

DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras 

que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância 

com o entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – 

APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É 

desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de Cobrança por 

Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde pelo 

pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do próprio 

sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para gerenciar 

a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 2. 

Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a respectiva 

proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à época do 

sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor do seu 

patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5817207). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. III – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua 

recusa. Sustenta que o requerimento administrativo juntado pela autora 

não demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em 

vista que a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se 

suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser 
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afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja 

juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001242-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXILENE RELLYTA MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001242-95.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MAXILENE RELLYTA MORAES DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. 

Na oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do 

laudo médico. A requerida apresentou contestação, suscitando 

preliminares, e a autora impugnação à contestação. De tal modo, passo ao 

saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - 

Alteração do polo passivo da lide. Da necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. 

Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que a administração do 

seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o país. 

Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o 

atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como a 

padronização e controle de informações. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – 

Inépcia da inicial – da necessidade de realização de pedido administrativo 

anterior – da falta de interesse se agir – Necessidade/adequação – da 

nova decisão do STF. Argumenta a requerida que a parte demandante não 

requereu administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que 

não havia necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, 

porquanto o convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas 

aos beneficiários, bastando a apresentação da documentação 

necessária. Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5808490). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. III – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua 

recusa. Sustenta que o requerimento administrativo juntado pela autora 

não demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em 

vista que a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se 

suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser 

afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja 

juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANGELA CAMPOS MARQUES (AUTOR(A))
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003403-78.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANGELA CAMPOS MARQUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário a audiência de conciliação restou prejudicada em razão 

da ausência da parte autora (id. 10091575). De tal modo, tendo em vista 

que o autor apenas a informou na impugnação que por motivos alheios à 

sua vontade não compareceu à audiência, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível para não ter comparecido ao ato, com fulcro art. 334, 

§8º, do CPC, comino o pagamento de multa no equivalente a 1% (um por 

cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso. Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

foram impostas, nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a 

secretaria conforme determinado na seção 28 da CNGC. Cumpre 

esclarecer que, o fato do advogado constituído pela parte autora 

comparecer na audiência não supre a sua ausência, posto que sua 
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presença era indispensável para a realização da avalição médica de modo 

a possibilitar a realização de acordo no mutirão. De outro norte, em que 

pese o autor informar seu interesse na realização de nova audiência, é 

cediço que os mutirões no Centro Judiciário, onde eram realizadas as 

avaliações médicas que possibilitavam a apresentação de proposta de 

acordo por parte da requerida, não estão sendo realizados. Destarte, 

considerando que a requerida considera a realização de perícia 

indispensável para a constatação do grau da lesão sofrida pelo autor e 

eventual apresentação de proposta de acordo, deixo de designar nova 

audiência de conciliação, posto que certamente seria infrutífera e apenas 

retardaria o andamento processual. Dito isso, passo ao saneamento do 

feito I - Da inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. Sustenta a 

requerida que atendendo o disposto na Resolução CNSP n. 154/2006, a 

SUSEP aprovou a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT a 

operar neste segmento, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações de seguro DPVAT em todo o país. Assim, pugna inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, porquanto é a instituição responsável 

pela administração e pagamento das indenizações de seguro DPVAT. Em 

que pese os argumentos expendidos pela requerida, não merece 

prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se 

tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Da ausência de Comprovação 

da entrega da documentação. Argumenta a requerida que, para justificar o 

seu pedido a parte autora junta com petição de protocolo de recebimento, 

mas não comprova que juntou os documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, conforme previsto no art. 5º da Lei n. 

6.194/74. Assim, requer a intimação da aparte autora para que compareça 

à Porto Seguro, em posse da documentação para que proceda a 

regulação administrativa do sinistro, suspendendo o processo pelo prazo 

mínimo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou requerimento 

formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou ter realizado o 

requerimento administrativo junto à requerida, conforme documento 

acostado no id. 6868189, de modo que incumbia a requerida comprovar 

que o requerente não juntou os documentos necessários à regulação do 

sinistro, alistando-os. Contudo, a requerida apenas alega que não foram 

juntados os documentos essenciais a regulação do sinistro sem sequer 

relacioná-los, também não comprova ter a intimado o do autor para 

providenciá-los. Ademais, à vista da interposição da presente ação, 

instruída com os documentos necessários à regulação do sinistro, bem 

como considerando que já foi realizada a avaliação médica, a suspensão 

do processo apenas retardaria o feito, o que não se admite. III - Da 

ausência de requerimento administrativo – Falta de interesse de agir. Aduz 

que, é ônus da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 

efetuar o pagamento da indenização securitária, desde que apresentados 

pela parte Requerente todos os documentos que comprovem cabalmente, 

a qualidade de beneficiário do seguro, bem como o direito ao percebimento 

dos valores reclamados. E, no caso sub Judice, embora a parte 

demandante alegue a impossibilidade de receber administrativamente o 

valor correspondente à indenização securitária pretendida, na verdade 

não houve requerimento administrativo buscando a indenização. Alega 

que, a ausência de pedido para pagamento de indenização relativa ao 

seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o autor comprovou ter protocolado 

requerimento administrativo perante a seguradora, conforme documento 

acostado no id. n. 6868189. IV - Ausência do Laudo do IML 

Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74. Afirma que, a parte 

autora não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao 

direito de receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à 

invalidez de caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do 

IML, documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede 

referida preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito 

indispensável para a propositura da ação, sendo certo que o grau da 

lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado por meio da perícia 

médica. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, determinando o 

prosseguimento do feito. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. 

Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois 

requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. 

DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de dezembro de 2018, às 15h20, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. 

Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de 

R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. 

Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré 

depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O 

periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Os quesitos da requerida encontram-se no id. 

10108359 - Pág. 18. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 

os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com 

o resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001895-97.2017.8.11.0002
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VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001895-97.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário a audiência de conciliação restou prejudicada 

em razão da ausência da parte autora (id. 10091843). De tal modo, tendo 

em vista que o autor apenas a informou na impugnação que por motivos 

alheios à sua vontade não compareceu à audiência, sem apresentar 

qualquer justificativa plausível para não ter comparecido ao ato, com fulcro 

art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa no equivalente a 1% 

(um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de 

Mato Grosso. Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

foram impostas, nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a 

secretaria conforme determinado na seção 28 da CNGC. Cumpre 

esclarecer que, o fato do advogado constituído pela parte autora 

comparecer na audiência não supre a sua ausência, posto que sua 

presença era indispensável para a realização da avalição médica de modo 

a possibilitar a realização de acordo no mutirão. De outro norte, em que 

pese o autor informar seu interesse na realização de nova audiência, é 

cediço que os mutirões no Centro Judiciário, onde eram realizadas as 

avaliações médicas que possibilitavam a apresentação de proposta de 

acordo por parte da requerida, não estão sendo realizados. Destarte, 

considerando que a requerida considera a realização de perícia 

indispensável para a constatação do grau da lesão sofrida pelo autor e 

eventual apresentação de proposta de acordo, deixo de designar nova 

audiência de conciliação, posto que certamente seria infrutífera e apenas 

retardaria o andamento processual. Dito isso, passo ao saneamento do 

feito I - Alteração do polo passivo da lide. Da necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. 

Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que a administração do 

seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o país. 

Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o 

atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como a 

padronização e controle de informações. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – 

Da necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta 

de interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova orientação do 

STF. Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a parte autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5563189). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico, sua localização e repercussão. Dessa feita, DEFIRO a 

realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os custos com a 

realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as 

partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. DESIGNO a perícia médica 

para o dia 3 de dezembro de 2018, às 15h40, a ser realizada nas 

dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. Para tanto, nomeio o 

Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 

joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 

(mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o 

depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido 

o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta 

alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez 

total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) 

Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou 

funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? 

Os quesitos da requerida encontram-se no id. 10108359 - Pág. 18. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora 

fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de que 

deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009548-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ (ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA (ADVOGADO(A))

JULIETE DE ARRUDA SARDINHA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009548-19.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JULIETE DE ARRUDA SARDINHA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a requerente não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou sua 

profissão nem seu endereço eletrônico. Ainda, a autor requer os 

benefícios da justiça gratuita, mas ante a ausência de informação quanto à 

sua profissão não é possível constatar a existência dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Ademais, 

constata-se que a autora pretende o restabelecimento do fornecimento da 

energia elétrica, sob o fundamento de que a suspensão dos serviços foi 

indevida e decorre de débito pretérito e abusivo. Contudo, a autora não 

juntou o histórico de consumo da Unidade Consumidora em discussão, a 

qual é de fácil acesso e está disponível on line para todos os clientes da 

concessionária de energia, sendo que as faturas juntadas aos autos 

possuem baixa qualidade de digitalização, em especial o comprovante de 

pagamento juntado com a fatura do mês de agosto de 2018, em que não é 

possível ler quaisquer as informações (id. 16050362 - Pág. 2), o que é 

essencial para comprovar o adimplemento do referido débito. Destaco que, 

é imprescindível que haja cooperação das partes quanto às peças e 

documentos que apresentam, os quais devem ser digitalizados com 

padrões de qualidade que permitam, sem perda de tempo, o entendimento 

de seu conteúdo. Nesse mesmo sentido, prevê a Resolução Nº 185/2013 

do CNJ em seu artigo 14, §1º: ”§ 1º Incumbirá àquele que produzir o 

documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar 

pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade.” Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar o endereço eletrônico das partes; 2. 

Informar a profissão da requerente; 3. Comprovar sua situação financeira 

precária, OU, conforme for o caso, promover o recolhimento das custas 

judiciais e taxa judiciária, (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 

456, §1º, da CNGC); 4. Juntar o histórico de consumo de energia elétrica 

da UC, referente ao últimos meses; 5. Juntar documentos legíveis. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos imediatamente conclusos. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005332-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOMINGOS DE MAGALHAES (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005332-83.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCELO DOMINGOS DE MAGALHAES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por 

Marcelo Domingos de Magalhães em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, ambos já qualificados nos autos em 

epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a 

inicial que, o autor foi vítima de acidente de trânsito em via pública, no dia 

18 de setembro de 2016, sofrendo lesões corporais, causando invalidez 

permanente a um membro superior. Assim, pugna pela condenação da 

requerida ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescida de juros e correção monetária. Pede os benefícios da justiça 

gratuita. Devidamente instruída, a inicial foi recebida (id. 4951434), 

deferindo a gratuidade da justiça, bem como designando audiência de 

conciliação. No Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a 

audiência de conciliação restou infrutífera, em virtude da ausência de 

proposta de acordo. Na ocasião, a advogada da parte autora requereu a 

juntada do laudo pericial. (Id. 6142491). Aportou-se aos autos a avaliação 

médica realizada durante a sessão de conciliação (Id. 6142495). A 

requerida juntou aos autos a sua contestação (Id. 6771964). Por sua vez, 

o autor apresentou sua impugnação à contestação (Id. 6859963). Decisão 

saneadora foi proferida (Id. 15463265). Posteriormente, a requerida 

manifestou-se concordando com a avaliação médica e informando que 

não tem interesse na produção de outras provas (id. 15885277). Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Verifica-se que, 

as partes não têm interesse na produção de novas provas, que a prova é 

exclusivamente documental e pericial, de modo que o feito se encontra 

satisfatoriamente instruído. Diante da desnecessidade de produção de 

novas provas, (artigo 355, incisos I, do CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, 

do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a 

prioridade na tramitação de ações em que figure como parte pessoa 

portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Em análise do mérito, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha 

sido realizada perícia formal, a avaliação médica constante nos autos a 

supre perfeitamente, pois elaborada por médico perito e responde de 

forma clara e conclusiva às questões necessárias à solução da lide, não 

tendo as partes manifestado discordância com esta. Referida avaliação 

médica indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no 

ombro esquerdo no percentual de 50%, bem como lesão na coluna lombar 

no percentual de 50% e lesão na estrutura torácica no percentual de 10%. 

Assim, as lesões apresentadas são parciais incompletas. Segundo o art. 

3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de invalidez permanente.”. Para aferir o quantum devido, 

destaca-se que a situação se amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo 

em comento, com a seguinte redação: “§ 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.” Sobre o tema o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, que estabelece: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta à parte autora por força 

do acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. 

Assim, o pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na 

exordial não procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento de 

indenização pelo seguro obrigatório decorrente das lesões permanente e 

parciais da seguinte forma: - ombro esquerdo, 50% dos 25% da 

importância segurada para perda completa da mobilidade de um dos 

ombros (R$ 3.375,00), ou seja, R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos); - coluna lombar, 50% dos 25% da 

importância segurada para perda completa da mobilidade de um segmento 

da coluna vertebral (R$3.375,00), ou seja, R$1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos); e - estrutura torácica, 10% dos 

100% da importância segurada para lesões de estruturas torácicas 

(R$13.500,00), qual seja, R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 

Somados, tais valores perfazem o montante de R$4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 
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condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) à parte autora, a 

título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima 

do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009501-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HILDA MAGALHAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA XAVIER DA SILVA (RÉU)

FERNANDO CORREA MEYER (RÉU)

MARUCIA CORREA MEYER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009501-45.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIAS MORAES DE SOUZA, HILDA MAGALHAES DE SOUZA RÉU: 

FERNANDO CORREA MEYER, MARCIA XAVIER DA SILVA, MARUCIA 

CORREA MEYER Vistos. Da detida análise dos autos, verifico que a parte 

autora, identificou os confinantes (Id. 16023288 pág. 9), contudo deixou 

de indicar o endereço destes. Deste modo, determino a emenda da petição 

inicial, a fim de que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, individualize, 

tanto quanto possível, todos os confinantes do imóvel objeto do litígio e 

precise os seus endereços, a fim de que também sejam citados da 

presente ação (art. 246, §3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008913-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MARQUES GODINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA (RÉU)

DECIO BERTRAND SILVA THE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008913-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

FRANCISCO MARQUES GODINHO RÉU: DECIO BERTRAND SILVA THE, 

STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA Vistos, etc. Da detida análise dos 

autos, observo que a parte autora ajuizou a presente demanda, 

objetivando a exclusão da penhora junto a matrícula do imóvel, bem como 

a suspensão do cumprimento de sentença que se encontra em trâmite na 

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (processo n. 

1921-93.1997.811.0041 – 1997/240), a fim de preservar a manutenção do 

bem em sua posse. Deste modo, verifico que o requerente descurou de 

justificar a propositura desta ação, uma vez que lhe é facultado à 

possibilidade de opor embargos de terceiro, até mesmo postular ação por 

dependência àqueles autos, visando salvaguardar sua pretensão. Nesse 

sentido, vem sendo o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS 

TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

POSSUIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE 

REGISTRO. LEGITIMIDADE. SÚMULA 84 STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. Ausência de 

litisconsórcio passivo necessário entre o executado quando o bem 

penhorado é indicado pelo credor. O Superior Tribunal de Justiça pacificou 

o entendimento, através da Súmula nº 84, no sentido de que "É admissível 

à oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse 

advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 

desprovido do registro". In casu, a parte apelada possui legitimidade para 

opor os embargos de terceiros, uma vez que a posse do imóvel está 

comprovada pelo contrato de compra e venda anexado aos autos, 

celebrado anteriormente ao ajuizamento da execução. Súmula 303 do STJ 

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve 

arcar com os honorários advocatícios."[1] Assim sendo, não havendo 

como verificar a utilidade/necessidade a justificar o ajuizamento da ação, 

oportunizo a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a 

propositura da ação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] (TJMG - Apelação 

Cível 1.0105.12.029359-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 

12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/0015, publicação da súmula em 

11/11/2015)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008102-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

MAURO SABATINI FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

CAROLINE DASSOLER (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme Decisão de id 16031009, 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003470-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIRES DA SILVA ALBINO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DA SILVA ALBINO (ADVOGADO(A))

RIBEIRO & MATOS RIBEIRO LTDA - ME (AUTOR(A))

GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINA MARCIA GONDIM GALBES IFANGER DOS SANTOS 

(ADVOGADO(A))

SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005872-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALAN RENER TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE FIRMINO (AUTOR(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RINALDO FREITAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO DA SILVA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008862-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI (AUTOR(A))

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA BARROS DA SILVA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme Decisão de id 16015139, 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006001-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VERA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007146-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

R. M. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de ID 16014961.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002201-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

KEROLLEN DIANDRA DIAS DA GUIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de ID 15985866.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009513-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIONEY ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LÚCIA HELENA GONÇALVES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009513-59.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARCIONEY ANTONIO DA COSTA REQUERIDO: LÚCIA HELENA 

GONÇALVES MARTINS Vistos. Verifico que a parte autora pretende a 

retificação/anulação de registro em que consta como sendo sua mãe 

Lúcia Helena Gonçalves Martins, por meio de ação de anulação de registro 

civil. Nesse passo, evidente que a presente ação é procedimento de 

jurisdição voluntária, ou seja, não existe litigiosidade, mas apenas 

requerimento do interessado, contudo, a parte autora incluiu no polo 

passivo da demanda a Sra. Lúcia Helena Gonçalves Martins. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO 

DE REGISTRO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTENCIOSIDADE DA 

QUESTÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

MANTIDA. A ação de retificação de registro civil é procedimento de 

jurisdição voluntária, cuja principal característica é a ausência de 

litigiosidade. [1] Assim, venha à parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, adequar a ação ao procedimento de jurisdição voluntária nos termos 

da fundamentação supra, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMG – 

AC 10431130014472001, 5ª Câmara Cível, Relator Luis Carlos Gambogi, 

07/07/2014).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001198-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

JURANDIR DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JURANDIR 

DE SOUZA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Jurandir De Souza propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Seguradora Líder 

do Consórcio do Seguro Dpvat S.A., alegando que em 12/12/2016 foi 

vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente no valor de 

R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais). A requerida apresentou 

contestação (Id. 6063970), alegando falta de interesse de agir em virtude 

da ausência de prévio requerimento administrativo e afirmou que não pode 

ser penalizada com os ônus da sucumbência. No mérito aduz que a parte 

autora não comprovou o nexo causal entre a lesão e o acidente, visto que 

o Boletim de Ocorrência apresentado não foi lavrado por autoridade 

policial. Ainda, ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, aduz que 

a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 6122702). A parte autora impugnou a 

contestação no Id. 7842416. No Id. 8216783 foi realizada a juntada da 

avaliação médica. Em seguida, somente a parte requerida manifestou no 

Id. 8688258. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta por Jurandir de Souza em desfavor de 

Seguradora Lider Dos Consorcios Do Seguro Dpvat S.A. Do requerimento 

administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e falta de 

interesse de agir Aduz a parte requerida que os documentos apresentado 

pelo autor não comprova a realização do requerimento administrativo, 

tendo em vista que não restou comprovado nos autos que a entrega dos 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo 

perante a seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Ainda, a parte 

autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, 

o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 4921156. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 
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AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral 

registro que o mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser 

analisado. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da 

Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois 

visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no 

caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as 

alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido após a 

ocorrência do sinistro. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis 

a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no Id. 4921142 Boletim de Atendimento, o qual 

foi emitido pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora 

sofreu acidente de trânsito (acidente moto + carro). Ademais, a lei não 

traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 8216783, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu membro 

inferior direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro inferior direito em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Jurandir de Souza em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 
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e vinte e cinco reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 12/12/2016 (Id. 4921142), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001558-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES (ADVOGADO(A))

JOSIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN DERVALHE NATAL (ADVOGADO(A))

GENELICE ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001558-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSIAS RODRIGUES, MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: GENELICE 

ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. Compulsando os autos observo que a 

contestação apresentada pela requerida está desacompanhada da 

respectiva procuração (id. 14534216). Dessa forma, tratando-se de vício 

sanável, venha à parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, sob as penalidades legais (art. 

76, incisos I e II e art. 344, ambos do CPC). Oportunamente, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007795-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAIAO MIGUEL (AUTOR(A))

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, manifestar-se, no 

prazo legal a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005524-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DONATO DA CRUZ (AUTOR(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO THIAGO SIUVES ALVES (ADVOGADO(A))

PNEU CAR (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003375-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUX CONTABILIDADE LTDA - ME (AUTOR(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SOGNO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARIN REGINA MARTINS AGUIAR (ADVOGADO(A))

COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (RÉU)

P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de ID 16040715.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000525-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

JOVINO S CARDOSO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IS LOG & SERVICES LTDA (RÉU)

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

FELIPE JOSE MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de ID 16026257.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007529-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GENI EGLESIANI DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA (RÉU)

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de ID 16041340.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003612-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

MURILO VIEIRA SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORGIVAL SALES JUNIOR (RÉU)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 327528 Nr: 23848-76.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA XAVIER DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 30/11/2018, às 14h00, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca. Deverá, o periciado, 

estar munido de seus documentos pessoais de identificação (CNH, 

Carteira de Identidade, Título de Eleitor...) onde constem as assinaturas do 

nome da parte requerente, por extenso e/ou rubrica, seguramente 

exarada de seu próprio punho, para que sejam fotografadas e devolvidas 

imediatamente ao seu titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 402083 Nr: 12448-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NIVALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, ELIZA, EDIVAL PANTA DA 

SILVA, NIVALDO RODRIGUES, PROPRIETARIO DO IMOVEL, 

PROPRIETARIO DO IMOVEL, PROPRIETARIO DO IMOVEL, ERNANI MARTINS 

DE SOUZA, TEREZINHA MARIA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES DA 

SILVA - OAB:, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 156/158.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351046 Nr: 16625-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIBELTO RIBEIRO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP, ALINE GOMES WERNECK - OAB:242525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426248 Nr: 25270-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:20.9931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397394 Nr: 9972-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGELICA JESUS É O PASTOR, MANOEL 

GOMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, ADRIANA DE TAL, LADO 

ESQUERDO, "NET", LADO DIREITO, FRENTE, FUNDOS, JUCI DE TAL, 

FUNDOS, CARMINDO FRANCISCO TEÓFILO, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID, ANA MARIA 

BOABAID DE CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 193 e por oportuno da carta precatória de fls 188/191.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 454155 Nr: 13717-37.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ANDRADE NEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL CALAZANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT17.471

 “Vistos etc. Saem as partes intimadas a apresentarem os memoriais finais 

escritos no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (art. 364, § 2º, 

CPC/2015), a se iniciar pela parte autora, com a juntada simultânea no 

trigésimo dia do prazo. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435203 Nr: 4166-33.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte autora não foi encontrada no 

endereço indicado nos autos em duas oportunidades, conforme se 

observa às fls. 130 e 141, fato este que impossibilitou a realização da 

perícia determinada nos autos em razão da ausência da parte autora nas 

datas designadas para o ato.

Dessa forma, determino que seja designada nova data para a realização 

da perícia deferida nos autos, bem como seja realizada a intimação da 

parte autora via mandado acerca da data para a realização dos trabalhos 

periciais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 396427 Nr: 9445-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORDEIRO DE 

ALMEIDA E SILVA - OAB:161.995, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - 

OAB:88247/MG

 Vistos etc.,

Determino novamente que a parte EMBARGADA realize o depósito dos 

HONORÁRIOS fixados na decisão saneadora, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a 

aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo 

Civil.

Ainda, ressalto que em igual prazo deverá a EMBARGADA aportar aos 

autos a via original documento de fl. 28 dos autos em apenso para ser 

submetido a análise técnica do Sr. Perito.

 Cumprida a determinação supra dê-se início a pericia determinada nos 

autos.

Caso a parte EMBARGADA descumpra novamente a determinação judicial, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos para adoção das medidas 

cabíveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 543831 Nr: 11735-17.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINO DE CAMPOS, MARLENE 

GONÇALVES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das 

custas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de 

fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, 

da CNGC/MT.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 18 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417613 Nr: 20816-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aportou aos autos pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 

citação por hora certa da parte requerida.

 Desta feita, malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte 

requerente, não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico 

que possa alterar a convicção anteriormente formada na decisão de fl. 77.

 Sobremais, a parte autora não apresentou qualquer documento ou fato 

novo a justificar a reanálise do pedido, motivo pelo qual o indeferimento é 

medida que se impõe.

 Posto isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

 Outrossim, no impulso determino seja renovado o mandado visando a 

citação da parte requerida, salientando ao Sr. Oficial de Justiça que 

havendo suspeita de ocultação do requerido deverá adotar as 

providências necessárias para o cumprimento do art. 252, do CPC.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 529198 Nr: 3913-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL JARDIM MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA (FIO DE LUA), 

ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO, PAMELLA VICTORIA FERNANDES 

CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JR. 

- OAB:6398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,Aportou aos autos petição do requerente para que seja 

considerada a citação do requerido Odacir Jose Dias Cavalheiro, sob a 

alegação que a carta de citação foi entregue em seu endereço 

profissional (fl. 25).Da análise dos autos verifico que as cartas de citação 

direcionadas aos requeridos Odacir José Dias Cavalheiro e Pamella 

Victoria Fernandes Cavalheiro foram recebidas pela Sra. Flávia Roberta, 

conforme se observa do aviso de recebimento juntado às fls. 21v e 21v. 

Portanto, nota-se que as cartas de citação expedidas não foram 

recebidas pelos requeridos, razão pela qual o ato citatório não se revestiu 

de regularidade já que elas foram recebidas por terceiro estranho à 

lide.Sobre o assunto:“Nula a citação, não se constitui a relação processual 

e a sentença não transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser 

declarada nula, em ação com esse objetivo, ou em embargos à execução, 

se o caso (CPC, art. 741, I).” (RSTJ 25/439).“RECURSOS DE APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª APELAÇÃO – NULIDADE DE 

CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE 

RECEBIMENTO – ASSINATURA DE TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO 

JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – 

NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – 1º RECURSO 

PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É nula a citação de pessoa 

física realizada pelo correio quando a entrega da correspondência 

registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que deve apor 

assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o réu tomou 

ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, não 

obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 

72034/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015)Isto posto, torno nula 

a citação dos requeridos e no impulso determino que seja expedido 

mandado visando a citação destes no endereço indicado nos 

autos.Cumpra-se. As providências necessárias.Várzea Grande – MT 18 

de outubro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 338713 Nr: 6882-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINDO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937/MT, IZONILDE PIO DA SILVA - OAB:6486-B, 

Rosimeire Lucia Francolino da Costa - OAB:17.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO 

- OAB:17.992-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Luzia E. do Nascimento e no polo passivo João Carlos 

Oliveira Santos.

Intime-se o devedor João Carlos Oliveira Santos, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 174, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 296524 Nr: 16872-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 
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SILVA - OAB:161.995, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - 

OAB:88247/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Venha a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a 

cotação do bem no mercado, autorizada a utilização das tabelas de preço 

praticado pelo mercado (art. 871, IV, CPC), bem como manifestar se 

deseja a adjudicação e/ou alienação do móvel.

Após, intime-se novamente a parte executada para manifestar se 

concorda com a avaliação ou apresentar impugnação, que deverá ser 

acompanhada de estimativa e devidamente instruída com os documentos 

pertinentes, sob pena de rejeição.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448800 Nr: 11302-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNADS, RAQUEL ANASTACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 57160, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 7.659

 Vistos, etc.

Aportou aos autos novamente pedido para expedição de alvará para 

levantamento do valor depositado em juízo em conta bancária de 

titularidade da patrona da autora (fl. 77).

Pois bem, considerando que o referido pedido trata-se de mera 

reprodução da petição de fl. 71, deixo de analisa-lo, pois o que nele é 

solicitado já foi indeferido nos termos da decisão de fl. 74.

Outrossim, considerando que a parte autora não aportou aos autos o 

número da conta bancária de sua genitora Sra. Raquel Anastácio da Silva 

para viabilizar a expedição do alvará, determino que os autos sejam 

remetidos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 446768 Nr: 10300-76.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOM NOBRE BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE SINOP - FASIP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619, Keyla Da Silva Belido - OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:MT 9.231-B

 Por meio do presente ato intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 75128 Nr: 7637-77.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALFRIDES PEREIRA DA SILVA, JOÃO 

CÍCERO PAES, SUELI DA SILVA PARANHOS PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654/MT, ELOA MARIA F. RONDON - OAB:3927

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427368 Nr: 25877-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTINO FRANGIOTTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM R. GONÇALVES - 

OAB:4.156/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 526896 Nr: 2489-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA 

TAVARES LTDA

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  A R A R A S  P A N T A N A L 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, ROSELI APARECIDA ROSA, MARCIO LUIZ 

APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DE MELO 

GUERREIRO - OAB:322489/SP, MARCELO DOMINGUES DE ANDRADE - 

OAB:214.138/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 85, 88, 91, e por oportuno da carta precatória de fls 92/94.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435707 Nr: 4452-11.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO LOPES DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 258913 Nr: 17245-89.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROPICAL PNEUS LTDA, EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA, TONI ROBERTO 

GASPAROTTO, HENRIQUE PACHER GASPAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574, MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - 

OAB:8733-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BESSA 

MIRACHI - OAB:TO 3130/15119-A, ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, NELSON JOSE GASPARELO - OAB:2693-B/MT
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 no que diz respeito ao pedido da primeira executada para que seja 

realizada a baixa da negativação realizada em nome do Sr. Luiz Marcelo 

Pierin de Morais, portador do CPF 037.806.789-34, indefiro, tendo em vista 

que sequer consta nos autos qualquer documento comprovando a 

suposta negativação com origem destes autos.No que diz respeito ao 

pedido de cancelamento de cartões de créditos dos executados, indefiro, 

..... Quanto o pedido de apreensão do Passaporte e suspensão da CNH 

dos executados, tenho que a medida postulada constitui meio inidôneo e 

ineficaz para alcançar o adimplemento da obrigação de pagar quantia, não 

se revelando razoável, tampouco proporcional, essa forma alternativa de 

buscar a satisfação do crédito, sobretudo por inexistir indicativo nos autos 

de que a restrição da CNH e Passaporte contribuirá para o êxito da 

demanda.No tocante a expedição de ofício a Junta Comercial do Estado 

para que forneça os atos constitutivos e alterações da empresa Santa 

Ângela Agricultura e Investimentos S/A, indefiro...Outrossim, antes de 

apreciar o pedido de penhora de eventuais cotas sociais do segundo e 

terceiro executados relativas a empresa Agropecuária F.G S/A, determino 

que a exequente aporte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, certidão 

simplificada da referida empresa e/ou atos constitutivos e suas 

alterações, para análise do pedido. Ainda, em igual prazo deverá 

manifestar acerca dos documentos juntados pela primeira executada às 

fls. 4.052/4.110.Por fim, com vistas a conferir celeridade à prestação 

jurisdicional, realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de averiguar 

as últimas 10 (dez) declarações de imposto de renda em nome das 

executadas visando a busca bens passíveis de penhora, razão pela qual 

efetuei a impressão das referidas declarações de imposto de renda, as 

quais se encontram a disposição da parte exequente junto a Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 383388 Nr: 999-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNIR MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 Vistos, etc.

Banco Itaucard. S/A ingressou com o presente cumprimento de sentença 

em face de Adnir Maria da Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos, objetivando o recebimento da quantia imposta nos autos 

devidamente atualizada.

A parte exequente foi intimada pessoalmente (fl. 138) para promover o 

andamento útil do feito, sob pena de extinção, porém se manteve inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Sem custa e honorários nessa fase processual.

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de maio de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 520985 Nr: 24993-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINO DE CAMPOS, MARLENE GONÇALVES DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada manifestou interesse na realização 

de conciliação (fl. 58), designo audiência de conciliação para o dia 

17/12/2018, às 17:00 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, 

do CPC, ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ.

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328936 Nr: 25257-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TADEU LUSVAGHI BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS 

JÚNIOR - OAB:9607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Vistos etc.

Tem-se que o embargado se manifestou à fl. 151/152 pretendendo a 

realização de BACENJUD e RENAJUD em desfavor do embargante pelo 

fato de não ter sido concedido o efeito suspensivo aos Embargos à 

Execução.

Entretanto, o referido pedido é totalmente inadequado, posto que esta 

ação sequer foi sentenciada, cabendo ao embargado formular tal pedido 

na ação executiva e não nestes autos.

No mais, considerando o prazo concedido para apresentação de 

memoriais nos autos de código 327870, mantenho suspensa a presente 

ação.

Após retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo das 

demandas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 234091 Nr: 14081-53.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU LUSVAGHI BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ TAVEIRA, JOÃO BOSCO 

RIBEIRO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:MT 17.327, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3339-A/MT, Paulo 

Humberto Budóia Filho - OAB:9906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HERINQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:, PAULO HERINQUE BUDOIA FILHO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente destaca-se que, a falta de bem penhorável não importa 

extinção do processo de execução ou baixa no Distribuidor, mas apenas 

enseja seu arquivamento provisório até que sejam localizados bens do 

devedor, nos termos do art. 921, III, do CPC.

 Em assim sendo, defiro o pedido do exequente (fl. 207) e suspendo o 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 2º, do Código 

de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 414948 Nr: 19299-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE CAPOCCI, LUIZ HENRIQUE 

CAPOCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TADEU LUSVAGHI BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:OAB/MT7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:57897

 Vistos etc.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 946/956, determino a intimação da parte autora, ora embargada, para 

se manifestar em 10 (dez) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008102-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

MAURO SABATINI FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

CAROLINE DASSOLER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008102-78.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MAURO SABATINI FILHO RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA - ME, CAROLINE DASSOLER Vistos, Trata-se de “ação 

declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de tutela de urgência 

c/c indenização por danos morais e materiais” proposta por Mauro Sabatini 

Filho, em desfavor de Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. e 

Carolina Dassoler sustentando, em síntese, que adquiriu 22 (vinte dois) 

lotes de terreno urbanos nesta comarca, situados no Parque Paiaguás, da 

primeira requerida, tendo sido devidamente escriturados no Segundo 

Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, datada de 01/03/2005. 

Esclarece que ao tentar registrar os imóveis, se deparou com a exigência 

do cartório, sendo necessário baixar a averbação existente na matrícula 

dos lotes 05 e 22, constantes em nome de seus compradores originais. 

Portanto o autor passou a pressionar a primeira requerida 

Empreendimentos Nossa Senhora da Guia para solucionar a questão, 

promovendo o cancelamento da averbação existente nos imóveis, visando 

à efetivação do registro. Todavia a parte autora constatou que a primeira 

requerida vendeu os lotes 01 a 22, com exceção dos lotes 05 e 22, para a 

segunda requerida Carolina Dassoler, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) cada. Ressalta ainda, que a segunda requerida ao retirar as guias 

junto à prefeitura municipal, teve conhecimento de que os lotes estavam 

cadastrados em nome do autor, prosseguindo com a compra dos lotes 

urbanos, agindo, portanto de má-fé, motivo pelo qual pugna pela 

concessão de tutela de urgência a fim de impedir novas transmissões de 

propriedade, averbando-se a decisão à margem das matrículas imobiliárias 

junto ao 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, até o 

julgamento do mérito da demanda. Determinada a emenda da inicial no Id. 

15243830, manifestou-se nos Ids. 15239638 e 15850518. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Pois bem, trata-se de tutela de urgência cautelar 

incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Considerando que a presente demanda visa 

declarar a nulidade dos registros declinados na exordial, e em 

consequência o cancelamento da escritura pública de compra e venda 

dos imóveis para a segunda requerida, declarando a propriedade do autor, 

tenho que a averbação da existência da presente lide e o bloqueio das 

matrículas com objetivo de impedir novas transmissões das propriedades, 

são medidas cabíveis ao caso, uma vez que os efeitos desta sentença 

poderão repercutir na cadeia dominial do bem. Com efeito, a parte autora 

colacionou a certidão de escritura pública dos imóveis loteados (Id. 

15212167) firmado com a primeira requerida, referentes aos lotes 01 a 22, 

situados no loteamento Parque Paiaguás, bem como as averbações dos 

imóveis mencionados em nome da segunda requerida Carolina Dassoler 

com exceção dos lotes 05 e 22 (Id. 15212183), além de documento de 

arrecadação do IPTU em seu nome, corroborando as alegações tecidas na 

inicial. Outrossim, a referida averbação tem arrimo no princípio registral da 

publicidade e da segurança jurídica e nos artigos 167, inciso I, item 21, e 

217, caput, da Lei nº 6.015/73, in verbis: “Art. 167 - No Registro de 

Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: 21) das citações de 

ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; Art. 217 - O 

registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, 

incumbindo-lhe as despesas respectivas.” Assim, uma vez que a 

titularidade atual do bem se encontra sub judice, tenho que a ampla 

publicidade da existência desta lide e o próprio bloqueio das matrículas 

dos imóveis se mostram pertinentes, uma vez que os efeitos da sentença 

a ser prolatada nos autos poderão repercutir na cadeia dominial do imóvel. 

Ademais, verifico a presença do perigo de dano, na medida em que a 

ausência da anotação da indisponibilidade do bem e a falta de publicidade 

quanto à existência deste processo poderá acarretar prejuízos 

irreparáveis tanto a parte autora como a terceiros de boa-fé que venham a 

adquirir ou de algum modo gravar o imóvel. Posto isso, presentes os 

requisitos exigidos na lei, a averbação liminar da existência da lide e 

bloqueio das matrículas é medida que se impõe, ressaltando, apenas, que 

todos esses fatos são analisados sob a ótica de um juízo de cognição 

sumária, cujo real deslinde somente será possível quando da instrução 

processual. Diante destas considerações, defiro o pedido de tutela de 

urgência, pelo que determino seja expedido ofício ao 1º Serviço Notarial e 

de Registro desta Comarca para que proceda ao bloqueio das matrículas 

dos lotes 01 a 21 da quadra 35 do loteamento Jardim Paiaguás, com 

exceção do lote 05, ficando vedada a prática de quaisquer atos nestas, a 

exceção da prenotação de títulos. Instrua-se o ofício com cópia dos 

documentos necessários. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), designo audiência de conciliação 

para o dia 03/12/2018, às 14:30 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Citem-se as 

requeridas, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008862-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI (AUTOR(A))

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA BARROS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008862-27.2018.8.11.0002. AUTOR(A): R 

BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI RÉU: GONCALINA BARROS DA 

SILVA Vistos. R Bitencourt Construções Eireli-ME ajuizou a presente ação 

de imissão de posse com pedido de antecipação de tutela em face de 

Gonçalina Barros da Silva, aduzindo ser o legítimo proprietário do imóvel 

situado na Rua 15, quadra 52, lote 10, loteamento Parque Paiaguas, 

Várzea Grande-MT, registrado a margem da matrícula do imóvel n° 

107.479 no Primeiro Serviço Notarial e de Registro desta Comarca. 

Sustenta que adquiriu o imóvel em agosto/2018, e que após alguns dias 

pretendendo dar início a obras no imóvel, teve conhecimento de que a 

requerida estava na posse deste. Nestes termos, postula pela concessão 

de tutela antecipada para determinar a imediata expedição do mandado de 

imissão na posse. Determinada a emenda da inicial (Id. 15621755), 

manifestou-se no Id. 15941172. DECIDO. Acolho a emenda à inicial, a fim 

de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da liminar Trata-se de tutela 

antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, 

formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no 

intuito de adiantar seus efeitos. A tutela antecipada, ou satisfativa, 

depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade 

da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de 

tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Como de 

conhecimento, a ação de imissão na posse, de natureza petitória, 

apresenta como requisitos “que o autor detenha titularidade do domínio 

sobre a coisa reivindicada, que a mesma seja individuada, identificada e 

esteja injustamente em poder do réu”.[1] Munido desses conceitos, 

cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, 

tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, pelos 

fundamentos que passo a expor. No caso em tela, a condição de 

proprietário da parte autora está comprovada por meio do registro das 

competentes Escrituras Públicas de Compra e Venda dos imóveis (Ids. 

15614928 e 15614929) no RGI do 1º Serviço Notarial e de Registro desta 

Comarca, dando conta da aquisição do domínio dos imóveis sub judice 

nesse ano de 2018, com a devida observância das formalidades legais 

(art. 1.245 do Código Civil e art. 172 da Lei de Registros Públicos). 

Contudo, tenho que os elementos trazidos aos autos não se mostram 

suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à pretendida 

imissão na posse, posto que ausente prova de que a posse exercida pela 

requerida é injusta, tal como apontada na inicial, carecendo a alegação, 

neste ponto, de verossimilhança. Isso porque, embora o requerente tenha 

colacionado os contratos de compra e venda do imóvel (Ids. 15614932 e 

15614933), não há qualquer dado além desses que evidencie há quanto 

tempo à requerida supostamente se encontra na posse física do imóvel 

sub judice, ou ainda se efetivamente detém a referida posse, 

considerando ainda que o requerente encaminhou a notificação 

extrajudicial (Id. 15941181), para endereço diverso do imóvel em que 

pretende a imissão, sendo certo que esses documentos não são capazes 

de salvaguardar a pretensão do autor. Nessa toada, em que pese à 

aduzida titularidade do domínio do imóvel e privação da posse do 

requerente, não restou demonstrado com clareza a que título se dá a 

ocupação da respectiva área, há quanto tempo, e sequer se tal é exercida 

pelo requerido. Nesse caso, tenho que a medida mais ajustada aos autos 

é a triangulação da relação processual, sobretudo porque a citação é uma 

dessas circunstâncias que transformam a posse de boa-fé em posse de 

má-fé, na medida em que inteira o possuidor de eventuais vícios de sua 

posse e lhe oportuniza a defesa e o contraditório quanto ao direito alegado 

pelo proprietário. Portanto, tendo em vista que os elementos até então 

colacionados nos autos não convencem quanto à plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora, por ora, o indeferimento do pedido de 

antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse sentido, aliás, trago à 

colação o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Nada 

obstante os elementos probatórios com que instruídos a inicial, não há 

evidências seguras de que a ocupação do imóvel pelo réu é recente – 

Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – 

Necessidade da regular instauração do contraditório e eventual dilação 

probatória. Decisão mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”. 

(TJSP, Agravo de Instrumento nº 2113278-18.2018.8.26.0000, Rel. Des. 

Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado). Assim, considerando 

que não restaram preenchidos todos os requisitos necessários para o 

deferimento da tutela, INDEFIRO o pedido de imissão na posse, formulado 

na inicial. No impulso, em que pese à manifestação expressa da parte 

autora no interesse na autocomposição com fulcro no art. 334, caput, e § 

4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

03/12/2018, às 14h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Negrão, Theotonio; 

Gouvêa, José Roberto Ferreira; Bondioli, Luis Guilherme Aidar; Fonseca, 

João Francisco Naves; in Código Civil e legislação civil em vigor. 31 ed. 

atual. e reform. - São Paulo: Saraiva, 2012 p. 443

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008217-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008217-02.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

EXECUTADO: ELIEL DA SILVA CARDOSO Vistos. Acolho a emenda da 

inicial constante no Id. 15915620, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (art. 827, caput, CPC). O mandado de 

citação, penhora, avaliação e depósito deve ser expedido em duas vias, a 

primeira com o propósito de promover a citação da executada e a segunda 

com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito 

não seja quitado no prazo legal (03 dias). Citada que seja a executada, o 

digno Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a correr o prazo dos embargos. Não efetuado 

o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via dos 

mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, à penhora 

de bens, a sua avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivo auto, e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. Se não 

forem localizados da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 
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pagamento em questão (§1º, art. 827, CPC). Caso a executada queira 

embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC). Por oportuno, advirto a parte exequente acerca da 

necessidade de preservar as cártulas de crédito em seu poder, sobretudo 

a fim de evitar sua circulação, até o final do prazo para propositura de 

ação rescisória, à luz do disposto no § 1º do art. 425 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GREIFE DE SOUZA (AUTOR(A))

CIBELE MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (RÉU)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO DA SILVA NOGUEIRA (TESTEMUNHA)

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (PERITO / INTÉRPRETE)

JOSE VICENTE DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001530-77.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

CIBELE MAGALHAES DA SILVA, JHONATAN GREIFE DE SOUZA RÉU: 

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP Vistos etc. 

Fixados os honorários pela Sra. Perita (Id. 15288279) a parte requerida 

impugnou os valores sob alegação de que este extrapola o valor médio 

fixado para trabalhos da mesma natureza, conforme Id. 16026715, o que 

tenho não merece acolhida. Com efeito, a fixação da verba honorária do 

perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa, não 

podendo ser olvidado o princípio da moderação. Nesse sentido, a 

jurisprudência: HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. A fixação do valor dos 

honorários periciais está diretamente ligada ao poder discricionário do 

Juiz. É certo que os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se 

em conta as características do trabalho desenvolvido, como, por exemplo, 

maior ou menor complexidade, a qualidade e o alcance da perícia, o tempo 

demandado, a necessidade de deslocamento e, também, a especialidade 

do profissional, bem como os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e equidade. (...) (TRT-4, RO 00101048920115040661 

RS, 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, Relator Francisco Rossal de 

Araújo, 03/04/2014). Nesse passo, observo que a Sra. Perito fixou o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos trabalhos periciais, indicando 

pormenorizadamente o valor de cada hora a ser trabalhada e a quantidade 

de horas necessárias para o desenvolvimento do trabalho. Desta feita, 

considero o referido valor justo e razoável para o trabalho a ser 

desenvolvido, tendo em vista os valores costumeiramente cobrados em 

perícias de igual natureza. Assim, mantenho o valor dos honorários 

apresentados pela Sra. Perita e determino que a requerida realize o 

depósito dos HONORÁRIOS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a aplicação de 

MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo Civil. Cumprida a 

determinação supra, dê-se início a perícia determinada nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005366-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO JOAO DE ARRUDA CEBALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005366-58.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Antônio Martins Oliveira 

propôs a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos 

morais c/c repetição de indébito com antecipação de tutela de urgência em 

face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, aduzindo, 

em síntese, que é titular da unidade consumidora nº 6/241152-8, e que foi 

surpreendido com o recebimento de uma fatura com vencimento em 

julho/2016, no valor de R$ 3.523,07 (três mil, quinhentos e vinte e três 

reais e sete centavos), relativo a recuperação de consumo do período de 

11/2014 a 03/2016 Salienta que em 21/04/2016 a requerida realizou 

inspeção na unidade consumidora e constatou que o medidor não estava 

registrando corretamente a energia elétrica consumida, razão pela qual 

expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Alega que procurou a 

requerida e questionou a fatura emitida, porém em análise ao seu recurso 

administrativo a sua justificativa foi indeferida, bem como afirma que em 

razão de não ter realizado o pagamento da fatura questionada a requerida 

realizou o corte de energia. Assim, requereu liminarmente o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da fatura no 

valor de R$ 3.523,07 (três mil, quinhentos e vinte e três reais e sete 

centavos), e a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Juntou documentos (id. 4305857 a 4306124). 

Na decisão de id. 4309192 o pedido liminar foi deferido. Realizada 

audiência de conciliação, esta restou inexitosa (id. 55081141). A requerida 

apresentou contestação no id. 5776490, que veio instruída com 

documentos de ids. 5776497 a 5776587, alegando que por ocasião de 

uma inspeção realizada na unidade consumidora do autor, foi verificado 

que o equipamento estava com a carga ligada na linha borne, razão pela 

qual não registrava o verdadeiro consumo. Nesse passo, afirma que 

expediu o competente termo de ocorrência e inspeção de n. 569078, o 

qual reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade 

constatada no equipamento, que culminou com o encaminhamento do 

aparelho para perícia técnica que reprovou o medidor. Salienta que os 

termos de ocorrência emitidos pelos funcionários da ré não constituem em 

simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por 

concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade 

e legitimidade. Insurgiu-se em face do pedido de danos morais, 

requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 6790537. Em seguida, a 

parte requerente manifestou acerca das provas que ainda pretendia 

produzir no id. 8162106 e a requerida manifestou seu interesse na 

produção de prova pericial no id. 8205321. Na decisão saneadora de id. 

960647 foram fixados os pontos controvertidos da demanda e 

determinada a realização de perícia técnica. O Laudo Pericial foi juntado 

aos autos no id. 11320111, sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos ids. 11606390 e 11713677. Em seguida foi determinado ao 

perito que respondesse os quesitos apresentados pela requerida (id. 

12781000), razão pela qual o perito aportou aos autos as respostas aos 

quesitos da requerida no id. 14447103. As partes foram intimadas para 

manifestarem, porém apenas a requerida apresentou manifestação no id. 

14981112. Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Decido. O ponto fundamental da presente demanda consiste em 

saber se a parte autora é responsável pelo débito no valor R$ 3.523,07 

(três mil, quinhentos e vinte e três reais e sete centavos), referente à 

recuperação de consumo lançada na fatura com vencimento em 

15/09/2016 apurada a partir de vistoria realizada pela requerida no 

medidor de consumo da UC em nome do requerente. Pois bem, ao 

compulsar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em 

questão foi vistoriado em 04/04/2016, conforme termo de ocorrência de Id. 

5776534. Conquanto a requerida tenha efetuado vistoria na unidade 

consumidora do autor, certo é que este não foi devidamente cientificado 

de tal procedimento, conforme se observa do Termo de Ocorrência e 

Inspeção juntado no Id. 5776534, de modo que pudesse impugná-lo na 

ocasião da sua realização, ou ao menos tomar conhecimento do 

procedimento administrativo realizado, pois verifica-se que o referido 

termo de ocorrência foi assinado por um terceiro estranho a lide. Portanto, 

a vistoria levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, 

não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora do autor 

apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 894 de 931



Devo ainda consignar que a presunção de veracidade do Termo de 

Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas relativa, principalmente 

quando realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento da parte 

adversa, como ocorreu no caso concreto. Portanto, não há que se falar 

em presunção de veracidade da vistoria realizada pela requerida em razão 

de não ter sido oportunizada a sua impugnação, principalmente, quando 

não foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Nesse sentido, vejamos o seguinte entendimento 

jurisprudencial proferido recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO 

CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE 

DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de fraude no medidor deve ser 

lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir 

higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a 

cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de 

forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a 

consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, 

conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o 

consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de 

Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. 

Cobrança sumária indevida. “(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) Outrossim, observo que a 

requerida alega em sua contestação que o medidor instalado na residência 

do autor estava com a carga ligada na linha borne, razão pela qual não 

registrava o verdadeiro consumo na unidade consumidora. No entanto, a 

perícia realizada nos autos não foi capaz de comprovar tal alegação, pois 

o Sr. Perito ao responder o quesito “h” da requerida baseou-se na 

informação constante no TOI, o qual foi realizado de forma unilateral pela 

requerida, conforme se observa no id. 14447103, página 08: “h) É possível 

constatar alguma forma de alteração da unidade consumidora que 

ocasionasse a diminuição da leitura do real consumo? RESPOSTA: De 

acordo com o documento TOI elaborado pela Concessionária, na sua 

p á g i n a  5 9 / 1 9 3  d a  C o n s u l t a  P r o c e s s u a l ,  N ú m e r o : 

1005366-58-.2016.8.11.0002, podemos ver nas figuras apresentadas a 

seguir, que foi constatado e registrado a existência de desvio de energia 

no ramal de entrada, conforme as páginas 51/193, 52/193 e 59/193 

r e s p e c t i v a m e n t e ,  d a  C o n s u l t a  P r o c e s s u a l ,  N ú m e r o : 

1005366-58.2016.8.11.0002 (Doc1).” Laudo Pericial – id. 14447103 – 

página 08. Ademais, o laudo pericial também constatou que a média 

mensal de consumo de energia elétrica na residência do autor é de 418,18 

kwh por mês (id. 113200111), ou seja, não há grande discrepância da 

média que vinha sido apurada pela parte requerida no ano de 2016, 

conforme se verifica do histórico de consumo juntado no id. 4306060. 

Assim, não se pode impor a requerente o pagamento do valor R$ 3.523,07 

(três mil, quinhentos e vinte e três reais e sete centavos), referente à 

recuperação de consumo lançada na fatura com vencimento em 

15/09/2016, pois não restou comprovado a alegada irregularidade no 

aparelho medidor aliado ao fato de que o consumo do autor encontra-se 

dentro na média que já vinha sendo cobrada pela requerida, devendo o 

débito questionado ser declarado inexistente em decorrência dos fatos 

acima narrados. Do dano moral Destarte, a guisa destes fatos, a cobrança 

indevida de valores, bem como a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica na residência da autora, deve ser considerado ato ilícito, 

cumprindo a requerida arcar com a correspondente indenização por 

danos morais, desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, 

haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é 

evidentemente objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC. “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, são notórios os 

transtornos causados ao requerente ante a falha na prestação de serviço 

pela requerida, posto que ao emitir a fatura indevida e suspender o 

fornecimento de energia elétrica na residência da autora, gerou uma 

insegurança para ela, ferindo o seu equilíbrio emocional, na condição de 

consumidor de energia elétrica, bem este essencial a vida moderna, tanto 

que seu fornecimento está sujeito a continuidade, dispensando maiores 

considerações sobre o assunto. A propósito, colho o seguinte julgado: 

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO 

DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – 

CONSUMO FATURADO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA 

UNILATERAL – RECURSO DESPROVIDO. Não é lícito o corte de energia em 

razão de recuperação de consumo não faturado. O corte indevido de 

energia com a consequente negativação indevida causam o dano moral 

presumido. Não há falar em modificação da decisão monocrática se 

inexistem elementos aptos a reformar aquela decisão.” (TJMT - Ag 

54010/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

28/08/2018) Assim, reconhecida a existência do dano moral causado a 

requerente, cumpre-me agora examinar somente a questão da fixação de 

seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir 

o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração 

do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes 

dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” (in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15). Nestes termos, atento às circunstâncias do caso concreto, 

eis que reconhecida a responsabilidade da requerida, consoante acima já 

explanado, considerando as condições econômico-financeiras da parte 

autora e da requerida, bem como considerando que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano de certa forma não foi pequena, tenho que 

a quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais 

mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. 

Porquanto, o objetivo da indenização por danos morais não é o 

enriquecimento da parte autora e tampouco o empobrecimento da parte 

requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e pedagógico. Isto exposto, 

pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente o pedido inicial 

para declarar a inexigibilidade da cobrança da fatura no valor de R$ 

3.523,07 (três mil, quinhentos e vinte e três reais e sete centavos), com 

vencimento em 15/09/2016 e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a 

partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, convalido a 

liminar deferida nos autos. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e na verba honorária, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, 

do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, do art. 85). Transitado em 

julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 

quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS 
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MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Candida 

Maria Cabral de Barros propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido liminar 

em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, alega em 

síntese ser consumidora que utiliza dos serviços da requerida na Unidade 

Consumidora 6/37731-8, que tem um consumo sempre abaixo de R$ 

100,00 (cem reais), sendo que no mês de agosto de 2017 recebeu em sua 

residência uma fatura no valor de R$ 2.263,34 (dois mil duzentos e 

sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), razão pela qual fez uma 

reclamação administrativa junto à requerida, no entanto nos mês de 

setembro de 2018 recebeu uma fatura no valor de R$ 692,06 (seiscentos 

e noventa e dois reais e seis centavos) e no mês de outubro de 2017 no 

valor de R$ 462,68 (quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e 

dois centavos). Sustenta que, as faturas não correspondem ao real 

consumo da unidade consumidora instalada em sua residência, o que lhe 

motivou a promover a presente ação. Nestes termos requer, seja 

concedida a tutela antecipada para que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica para sua residência na Unidade 

Consumidora 6/37731-8, bem como suspenda às faturas do mês de 

agosto, setembro e outubro de 2018 e se abstenha de inserir o nome da 

requerente no SPC/ SERASA, bem como seja imposta à Requerida a 

obrigação de fazer, consistente em trocar por um novo, desde já, o relógio 

de medição de energia elétrica da residência da autora, para que se possa 

apurar, durante um período mínimo de 06 (seis) meses, a média de 

consumo real de energia elétrica, para assim ser corrigida as contas em 

discussão, bem como as futuras, que até a data da troca contenham valor 

fora da média apresentada nesta exordial, sob pena de multa fixada no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DECIDO. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015 DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como os autores comprovar que a 

cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual determino a inversão 

do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de 

tutela de urgência” Inaudita Altera Pars” (art. 300, CPC/2015), a qual 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. No presente caso, 

verifica-se que o primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos 

anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento das faturas com 

vencimento em: fatura do mês 08/2017 no valor de R$2.263,34; fatura do 

mês de 09/2018 no valor de R$692,06 e a fatura do mês 10/2017 

R$462,68, constante no Ids. 15951221 – Pág. 9/10 Id. 15951225; 

decorrente de uma recuperação de consumo, em razão da constatação 

de anormalidade apurada na UC de titularidade da autora, conforme carta 

ao cliente colacionada no Id. 15951227. Ademais, tratando-se de lide que 

tem por base a discussão sobre a cobrança de valores de consumo não 

faturado, tenho como descabido exigir dos autores, de modo que a 

incumbência de comprovar o erro do medidor, a culpa e a origem do 

débito, nestes casos, é exclusiva da requerida. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que 

podem advir à parte autora caso a cobrança da fatura questionada 

persista, por consistir em uma forma de levar a autora ao pagamento de 

débito que entende indevido. Não obstante, entendo que a medida aqui 

deferida em nada prejudica os interesses e direitos da requerida, em 

razão da provisoriedade do pronunciamento, pois se não for vencedora a 

tese jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá tomar as 

medidas necessárias para recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o 

pedido de tutela de urgência formulado na exordial, para determinar que a 

empresa requerida, no prazo de 48 (quarenta oito) horas, restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de nº 

6/413284-1, bem como se abstenha de incluir os dados da requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos em discussão, os 

quais deverão permanecer suspensos no que tange a cobrança, sob 

pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada com fulcro no 

art. 537, do Código de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/12/2018, às 08h30min, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

mandado, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 17 de outubro de 2018. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007657-60.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que a parte autora requer pelos benefícios da justiça 

gratuita, todavia não comprovou sua hipossuficiência financeira, conforme 

determina o artigo 319, II, CPC. Sendo assim, INTIME-SE o requerente para 

trazer aos autos comprovação da sua situação financeira precária, OU, 

conforme for o caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 321 e 290, do NCPC c/c 456, §1º, da CNGC). 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 02 de Outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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VÁRZEA GRANDE Autos nº 1008921-15.2018.8.11.0002 Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que parte autora pugna pelo benefício 

da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída com a 

declaração de hipossuficiência assinada pelo demandante, e na 

procuração outorgada pela parte não possui cláusula específica para 

assinar declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4º, e art. 

105, caput, ambos do NCPC. Ante o exposto, intime-se parte autora para 

emendar a inicial, juntando nos autos cópia dos documentos pessoais, 

bem como juntar declaração de hipossuficiência devidamente assinada, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do NCPC), sob pena 

de não ser deferido o benefício da gratuidade da justiça. Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente para promover o 

recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 290, NCPC). 

Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 17 de 

outubro de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDILAMAR FATIMA BRITZ MELETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar sua impugnação à 

Contestação apresentada nos autos. Prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1009136-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. S. C. B. (REQUERENTE)

L. A. D. C. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. H. N. S. D. G. L. -. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009136-88.2018.8.11.0002. 

Vistos. Inicialmente, tem-se que a demanda carece de alguns elementos 

essenciais para sua apreciação. Logo, em atenção ao artigo 321, do CPC, 

o qual dispõe que em caso de emenda incumbe ao magistrado indicar com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado, faço os seguintes 

apontamentos. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora 

ingressou com o pedido de produção antecipada da prova, contudo 

segundo consta da exordial requer autorização para a confecção de 

laudo médico para averiguar se houve ou não procedimento de laqueadura 

na parte autora, e, se houve se o procedimento foi realizado de maneira 

correta. Assim, requer seja concedida em caráter de urgência, 

determinação para que seja realizada a confecção do laudo médico para o 

dia 29/10/2018, tendo em vista que a data prevista para realização do 

parto cesárea já está agendada, conforme documento anexado nos autos 

(id. 15795590-Pág. 2), ou, para o caso de antecipação do parto de forma 

natural. No entanto, tenho que a pretensão esbarra em óbice 

intransponível, ou seja, a ausência de interesse processual, pois, a parte 

autora deveria ter comprovado a justo motivo da realização do respectivo 

laudo para a data do parto, considerando o prazo ser exíguo para 

promover a nomeação do perito do juízo, bem como proceder com as 

diligências necessárias. Ainda, justificar o prejuízo de sua realização para 

após o parto. Ademais, considerando o caráter contencioso no presente 

pedido, de certa forma contido na inicial, faz-se necessário que a parte 

autora promova a correta qualificação dos réus para ocorrência da 

citação dos eventuais interessados, conforme disposto no art. 382, §1º do 

CPC. Destarte, antes de receber a petição inicial, em homenagem ao 

disposto no art. 10 do NCPC, intime-se a parte autora, por meio do seu 

advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

possível extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de 

interesse processual, ou, caso comprove o interesse processual devendo 

justificar o real prejuízo da não realização do pretendido laudo, em 

especial para após o parto, bem como informar e qualificar 

adequadamente o polo passivo da ação. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande-MT, 17 de outubro de 2018. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008970-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BURGUES CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS E RODAS EIRELI (REQUERENTE)

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008970-56.2018.8.11.0002. Vistos. 

Inicialmente, tem-se que a demanda carece de alguns elementos 

essenciais para sua apreciação. Logo, em atenção ao artigo 321, do CPC, 

o qual dispõe que em caso de emenda incumbe ao magistrado indicar com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado, faço os seguintes 

apontamentos. Primeiramente, urge frisar que a parte autora ingressou 

com o presente pedido de Tutela Provisória de Urgência, portanto cabe à 

parte autora identificar o seu pedido dispondo nos autos se a ação 

pretendida se trata de uma Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 

(artigos 303 a 304, do CPC) ou de uma Tutela Cautelar em Caráter 

Antecedente (artigos 305 a 310 do CPC), bem como indicar o pedido de 

tutela final. A parte autora não indicou qual o pedido de tutela final, 

limitando-se requerer a concessão da tutela de urgência antecipatória sem 

informar dados essenciais para que se possa ter compreensão da 

controvérsia em sede de juízo sumário. (artigo 303, do CPC). Destaca-se 

que, incumbe à parte demandante fundamentar adequadamente o seu 

pedido, haja vista a peculiaridade do rito de cada uma das tutelas de 

caráter antecedente, as quais possuem prazos diferentes para 

apresentação da lide principal. Também, não consta nos autos os atos 

constitutivos da empresa, consistente no contrato social atualizado da 

requerente, documento essencial para se conferir a sua representação. 

Sendo assim, determino que a autora promova a emenda da inicial, 

trazendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e indique o 

teor do pedido da tutela final, conforme explicitado acima, bem como juntar 

os atos constitutivos da empresa (contrato social atualizado), sob pena de 

indeferimento da tutela e extinção do feito sem resolução de mérito (artigo 

303, §6º, do CPC). Prazo 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, façam os autos conclusos. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande-MT, 17 de outubro de 2018. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005017-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOGICA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RALPH MELLES STICCA (ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005017-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOGICA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RALPH MELLES STICCA (ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA LTDA (RÉU)
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INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001469-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE AGUA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

AYMORE (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DO ART. 7º, § 2º e ART. 53, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 11.101/2005 Processo nº: 

1001469-51.2018.8.11.0002 Classe: Assunto: Recuperação Judicial 

Requerentes: BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA – ME (CNPJ: 12.220.441/0001-88) e KEDMA DA SILVA BARBOSA 

EIRELI – ME (CNPJ: 22.694.386/0001-11) Requeridos: Credores 4ª Vara 

Cível e de Falência e Recuperações Judiciais. Edital expedido nos autos da 

Recuperação Judicial de BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA – ME (CNPJ: 12.220.441/0001-88) e KEDMA DA 

SILVA BARBOSA EIRELI – ME (CNPJ: 22.694.386/0001-11), (em conjunto 

denominadas Requerentes), Processo nº: 1001469-51.2018.8.11.0002 

(Artigo 7º, §2º e art. 53º, parágrafo único da Lei 11.101/2005). A Dra 

Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Falência e Recuperação Judicial da 

Comarca de Várzea Grande - MT, na forma da lei. Faz saber que por parte 

do Administrador Judicial da BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA – ME (CNPJ: 12.220.441/0001-88) e KEDMA DA 

SILVA BARBOSA EIRELI – ME (CNPJ: 22.694.386/0001-11), (Em conjunto 

denominadas Requerentes), foi requerida a publicação do Plano de 

Recuperação Judicial e da Relação de Credores, para informar ao Comitê, 

qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, que os 

mesmos terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração 

da relação abaixo, Rua Mistral, nº 09, Sala 507-A, Edifício The Point Smart 

B u s i n e s s ,  C u i a b á  –  M T ,  b e m  c o m o  v i a  s i t e : 

www.carvalhoegiraldelli.com.br, ou e-mail: bruno@carvalhoegiralli.com.br, 

no horário comercial, podendo no prazo de 10 dias, contados da 

publicação da referida relação (art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005), 

apresentar à MMa. Juíza de Direito impugnação (art. 8º da Lei 

11.105/2005). Total da relação de Credores, conforme art. 7º, § 2º - 

Consolidado: Classe 1 – Trabalhista: Jeferson Santos Da Silva R$ 

1.350,00, Luis Roserland De Souza R$ 1.550,00 Mariza Garibaldi R$ 

1.300,00 Jennefer Christian S. Ornelas R$ 1.810,15 Waldinete Santana De 

Arruda R$ 1.605,72; Lucas Santos Cutrin R$ 1.250,00. Classe 2 – Garantia 

Real: 1. Banco Do Brasil S.A., R$ 172.557,43; Aymore Crédito 

Financiamento E Inv. S.A, R$ 50.498,40. Classe 3 – Quirografário: Black 

Decker Do Brasil S/A, R$ 3.390,56; Robert Bosch Limitada, R$ 3.016,77; 

Liliam Suzana O M M C Epp, R$ 3.174,75; Açofer Ind E Com Ltda, R$ 

458,31; Ourolux Coml Ltda, R$ 4.556,56; Fortanella Transporte E 

Terraplanagem, R$ 6.363,94; Isdralit Ind E Com Ltda, R$ 30.218,83; Dmm 

Lopes & Filhos Ltda, R$ 4.331,58; Reginaldo Nestor Bastos & Júnior Ltda., 

Epp R$ 1.800,00; Ciplan Cimento Planalto As, R$ 32.120,03; Adir Moreira 

Paes, R$ 1.344,00; Sedavinil Com De Tintas Ltda, R$ 28.104,99; Cerâmica 

Formigres Ltda, R$ 14.505,84; Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda, R$ 

6.021,20; Horizonte Distribuidora Ltda, R$ 4.837,24; Trevão Com Mat De 

Construção Ltda, R$ 200.000,00; Banco Do Brasil S.A., R$ 12.079,58; 

Canal Artefatos Metálicos Ltda, R$ 6.328,87; Trevão Com Mat De 

Construção Ltda, R$ 125.000,00; Reginaldo Anestor Bastos & Junior Ltda 

Epp, R$ 1.800,00; Plastilit Conecções Tubos Acessórios, R$ 12.123,74; 

Hydra Corona Sist. Aq. Agua Ltda, R$ 5.085,00; Banco Do Brasil S.A., R$ 

444.931,42; Banco Itaú S.A., R$ 129.123,68; Ilumi Ind E Com Ltda, R$ 

5.770,53; Dmm Lopes & Filhos Ltda, R$ 1.809,83; J. H. Ramalho Logística 

Eireli Me, R$ 2.064,36; Clius Metais Sanitarios Ltda, R$ 1.171,06; Olicar Ind 

E Com Plástico Ltda, R$ 4.163,56; Glasmar Ind E Com De Fibra De Vidro 

Ltda, R$ 2.166,66; Met Ramassol Imperial Ltda, R$ 31.560,19; Jorge De 

Almeida Leão Metais, R$ 8.089,80. 84. “Neste mesmo ato, a Dra Silvia 

Renata Anffe Souza, MMa. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Falência e 

Recuperação Judicial, da Comarca de Várzea Grande-MT, na forma do art. 

53º, parágrafo único e art. 7º, §2º da Lei nº 11.101/2005, FAZ SABER a 

todos quantos o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, 

pelo presente ficam INTIMADOS que foi recebido pelo Juízo o Plano de 

Recuperação Judicial, em 28/09/2018 conforme decisão de ID 15641238 

tendo sido fixada, a partir da publicação deste ato, o termo legal para 

apresentação de Objeção ao Plano de Recuperação Judicial e Impugnação 

Contra Relação de Credores, nos termos do art. 55, parágrafo único e art. 

8, caput, da Lei nº 11.101/2005. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos os interessados credores e ninguém no futuro possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente que será afixado e publicado na forma 

da Lei. Eu Carla Teresinha Fiori Berto Luz - Servidora, digitei. Várzea 

Grande - MT, 18 de outubro de 2018. Bartyra Rossana Miyagawa Gestora 

Judiciária Matrícula nº 7784

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 279121 Nr: 22849-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:MT 10.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ALVARO FURTADO 

MENDONÇA DALTRO DE MELO - OAB:MT 22.999

 INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos 

autos comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

para posterior expedição do mandado de imissão na posse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 322095 Nr: 18513-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCRAM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATTOS & MATTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA TANCREDI PINHEIRO DE 

CASTRO JUNQUEIRA - OAB:SP 123.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a atual patrona da parte Autora não estava cadastrada no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual 

e n c a m i n h o  o  m o v i m e n t o  " S e m  R e s o l u ç ã o  d e 

Mérito->Extinção->Desistência", de 12/04/2018, para nova publicação: 

"Vistos, em correição. Em face da petição de fls. 36 em que a Requerente 
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requer a desistência da presente monitória, HOMOLOGO a desistência 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas 

pagas inicialmente. Sem condenação em honorários, face a inexistência 

do contraditório. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas 

as baixas e anotações de estilo. P.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 375156 Nr: 23152-06.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar sobre o pagamento juntado 

às fls. 118/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 328894 Nr: 25219-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELSIO PANIAGO VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONAN VEICULOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 79090 Nr: 1743-86.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBI GOTLIB KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:OAB/MT 6.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092, RUBI GOTLIB KELM - OAB:2132/RO

 Vistos, etc.

Diante do teor do petitório de fls. 618/619, determino a expedição do Ofício 

ao 1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, a fim de proceder ao 

cancelamento da averbação nº AV/8, anotada às margens da Matrícula do 

Imóvel nº 24.953, devendo encaminhar cópias da r. sentença de fls. 

425/438.

Após, façam-me os autos conclusos para a apreciação do requerimento 

pendente de fls. 620/621.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Várzea Grande-MT, 19 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 411247 Nr: 17329-17.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE 

SEGURO- S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK JÚNIOR NEVES BARACAT - 

OAB:MT 18.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - DR. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, indicou a data e local da perícia médica para o dia 

01/DEZEMBRO/2018 às 10:00 horas, no consultório do perito na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT, fones: (65) 9 9601-1639. O Periciado deverá levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA 

SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos médicos, histórico clínico) 

que porventura possam ser úteis na confecção do laudo pericial.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 1104-15.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNDGREN IRMÃOS T. S/A CASAS 

PERNAMBUCANAS, CARLOS NOGUEIRA LUNDGREN, DIRK HERMAN 

MITTELDORF, NILSON NOGUEIRA LUNDGREN, HILARIO MARIO BUZO 

FILHO, SERGIO NORBERT, FREDERICO AXEL LUNDGREN, HERMAN RALF 

LINDGREN, AUGUSTO JORGE DA EIRA, CARLOS VELOSO FREIRE, JOSE 

CARLOS DOURADO DE AZEVEDO, RICARDO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA-Proc - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER TEIXEIRA MOREIRA - 

OAB:117825/RJ

 Ante o exposto, indefiro o redirecionamento requerido, revogando 

decisão contrária precedente.Lado outro, expeça-se mandado de penhora 

n o  r o s t o  d o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  F a l i m e n t a r  n º 

0082566-77.1995.8.19.0001, em trâmite na 2ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro.Dê-se vista à parte Exequente para que 

diligencie no sentido de ver o seu crédito satisfeito junto ao Juízo 

Falimentar, bem como para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

do encerramento da falência da executada e, em caso positivo, da 

eventual satisfação do crédito exequendo.Decorrido “in albis” ou 

informado o não encerramento do processo falimentar determino o 

arquivamento destes autos sem baixa na distribuição por até 5 anos a 

contar do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência da 

executada, o que caracterizará a prescrição intercorrente, por inércia da 

exequente naquele quinquênio (art. 157 da Lei nº 11.101/2005 c/c art. 40 

da Lei nº 6.830/80).Tendo em vista que o CTN enuncia que a “extinção das 

obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos” (art. 

191), deverá a exequente informar a este Juízo a prolação da respectiva 

decisão pelo Juízo Falimentar e seu trânsito em julgado, bem como, se for 

o caso, a ocorrência de satisfação (integral ou parcial) do crédito 

exequendo.Esclareço, por fim, que cabe à exequente acompanhar o 

processo de falência a fim de buscar informações de seu interesse na 

satisfação do crédito, não sendo adequado, para tanto, requerer 

expedição de ofícios por parte deste Juízo, o que indefiro, desde 

logo.Retifique-se o registro e autuação fazendo constar como executada 

a Massa Falida de Lundgren Irmãos Tecidos Indústria e Comércio S/A – 

Casas Pernabucanas.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 202626 Nr: 13096-55.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO AXEL LUNDGREN, DIRK HERMAN 

MITTELDORF, HILARIO MARIO BUZO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GALVÃO 

CARNEIRO DA CUNHA - OAB:89150, FELIPE ZERAIK - OAB:30.397, 

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - MT, VINICIUS 
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DASINGER BITTENCOURT - OAB:130820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes, em parte, os presentes embargos à 

execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para excluir do valor exigido na execução fiscal 

o valor cobrado a título de multa moratória; declarar que os juros 

incidentes até a data da falência são devidos, e os posteriores à quebra 

serão cobrados se o ativo da empresa suportar o pagamento do principal 

da dívida; para excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal, e, 

em relação a eles, julgo extinta a execução fiscal, por ilegitimidade 

passiva, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC, com 

consequente desconstituição da penhora efetivada nos autos em apenso. 

Condeno a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ex vi do art. 85, do CPC. Sem 

condenação em custas, diante de isenção legal (art. 7º, da Lei 

9.289/96).Traslade-se cópia para os autos da execução fiscal. Nos 

termos do art. 496, § 3º, do CPC, esta sentença está sujeita ao reexame 

necessário. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o desfecho nos autos principais, desapensem-se e 

aguarde-se por até 10 (dez) dias requerimento de execução deste 

julgado, relativamente à sucumbência. Nada sendo postulado, arquivem-se 

com as baixas e cautelas legais.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 1104-15.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNDGREN IRMÃOS T. S/A CASAS 

PERNAMBUCANAS, CARLOS NOGUEIRA LUNDGREN, DIRK HERMAN 

MITTELDORF, NILSON NOGUEIRA LUNDGREN, HILARIO MARIO BUZO 

FILHO, SERGIO NORBERT, FREDERICO AXEL LUNDGREN, HERMAN RALF 

LINDGREN, AUGUSTO JORGE DA EIRA, CARLOS VELOSO FREIRE, JOSE 

CARLOS DOURADO DE AZEVEDO, RICARDO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA-Proc - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER TEIXEIRA MOREIRA - 

OAB:117825/RJ

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, 

no prazo de até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação 

da parte, determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório 

estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).Intime-se e Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002799-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

MARCELINA BOTELHO (REQUERENTE)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDMILSON PINHO DE SA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002799-54.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARCELINA BOTELHO Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para que manifeste sobre a proposta de honorários periciais, no prazo de 

dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 20 de outubro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002325-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

ALTIERES DIAS ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002325-15.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289) Requerente: REQUERENTE: ALTIERES DIAS 

ANDRADE Requerido: REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 20 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1002580-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ALVES DE FREITAS SILVA (EXECUTADO)

DARCI MELO MOREIRA (ADVOGADO(A))

A A DE FREITAS SILVA - ME (EXECUTADO)

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. ANTONIA ALVES DE FREITAS, qualificada nos autos propôs 

“Embargos à Execução” em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

(1001833-91.811.0002), em apenso, alegando, em síntese, a decadência 

do crédito tributário. Instada a se manifestar, a exequente pugnou a 

extinção do feito, em virtude do cancelamento da CDA (Id. 4289570). A 

embargante/executada concordou com a extinção, desde que os valores 

constritos fossem liberados e a exequente condenada em honorários. É o 

relatório. Decido. De acordo com o art. 26, da Lei n. 6.830/80 “Se, antes da 

decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer 

título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para 

as partes”. Todavia, a jurisprudência tem compreendido que o 

cancelamento da CDA, após a citação da parte devedora, implica a 

condenação da Fazenda Pública nos honorários de sucumbência, 

conforme se infere dos julgados a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CANCELAMENTO 

DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Não obstante, foi 

mantida a condenação do ente público ao pagamento de honorários 

advocatícios, tendo em vista a defesa judicial apresentada (Exceção de 

Pré-Executividade, Embargos do Devedor). (...)” (EDcl no REsp 

1435463/PE – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman, Benjamin, j. 8.5.2014, 

p. 22.5.2014) “EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE ICMS DECLARADO E NÃO 

PAGO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO A PEDIDO DA FAZENDA. R. SENTENÇA EXTINTIVA QUE FIXOU 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELA FAZENDA. 

ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUTADO QUE 

CONTRATOU ADVOGADO e APRESENTOU EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - 

APL: 00176779820038260564 – Décima Terceira Câmara de Direito 

Público, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 9.3.2016, p. 11.3.2016) 

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA 

APÓS A CITAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – DEVIDOS – CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

IMPOSSIBILIDADE – ART. 10, XXII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – 

RESSARCIMENTO DAS CUSTAS EVENTUALMENTE RECOLHIDAS PELO 

EXECUTADO – RECURSO PROVIDO. Não se aplica o art. 26 da LEF em 

extinção de execução fiscal quando a inscrição foi cancelada após a 

citação da executada, sendo devidos honorários advocatícios por força 

do princípio da causalidade. Indevido o pagamento de custas pela Fazenda 

Pública, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ressalvadas 

as despesas eventualmente recolhidas pelo executado.” (TJ/MT Ap 
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63366/2014 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 

2.12.2014, p. no DJE 15.2.2014) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEFESA PELA PARTE EXECUTADA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. MITIGAÇÃO 

DA REGRA CONTIDA NO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80. EXEGESE DA 

SÚMULA 153 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

"A extinção da execução com o cancelamento da inscrição e a baixa da 

CDA, na forma do art. 26 da Lei n. 6.830/80, sem ônus para as partes, 

apenas se opera se não formalizada, por qualquer modo, a defesa do 

executado, seja através de embargos, seja através de exceção de 

pré-executividade". 2. "A desistência da execução fiscal, após o 

oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da 

sucumbência". (Súmula 153, STJ).” (TJ/MT - Ap 150747/2013 – Terceira 

Câmara Cível, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.8.2014, p. no DJE 

2.9.2014) Esse entendimento não poderia ser contrário, uma vez que o 

ajuizamento de feito executivo ensejou a contratação de advogado pela 

parte executada, implicando despesas e subtração de seu patrimônio, daí 

a aplicação do princípio da causalidade, que justifica a condenação da 

Fazenda Pública no ônus da sucumbência, não se aplicando, portanto, a 

regra contida no art. 26, da Lei n. 8.630/80. Aliás, o § 10, do art. 85, do 

Código de Processo Civil, positivou o “princípio da causalidade”, regulando 

a fixação de honorários na hipótese de perda do objeto, ao estabelecer 

que quem der causa à instauração do processo deve responder pelos 

honorários, o que ocorre no presente caso, tendo em vista que a parte 

executada não deu causa à execução que, por sua vez, perdeu o objeto 

em razão do cancelamento administrativo da CDA, ensejando, assim, a 

desistência do feito executivo por parte da Fazenda Pública Estadual. 

Diante do exposto, ante a desistência da execução, manifestada pela 

exequente, em razão da perda do objeto, conforme relatado acima, com 

fulcro no art. 775, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução. Com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno a 

parte exequente a pagar ao advogado da parte executada, a título de 

honorários de sucumbência, 10% (dez por cento) o valor atualizado da 

causa. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1002580-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ALVES DE FREITAS SILVA (EXECUTADO)

DARCI MELO MOREIRA (ADVOGADO(A))

A A DE FREITAS SILVA - ME (EXECUTADO)

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. ANTONIA ALVES DE FREITAS, qualificada nos autos propôs 

“Embargos à Execução” em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

(1001833-91.811.0002), em apenso, alegando, em síntese, a decadência 

do crédito tributário. Instada a se manifestar, a exequente pugnou a 

extinção do feito, em virtude do cancelamento da CDA (Id. 4289570). A 

embargante/executada concordou com a extinção, desde que os valores 

constritos fossem liberados e a exequente condenada em honorários. É o 

relatório. Decido. De acordo com o art. 26, da Lei n. 6.830/80 “Se, antes da 

decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer 

título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para 

as partes”. Todavia, a jurisprudência tem compreendido que o 

cancelamento da CDA, após a citação da parte devedora, implica a 

condenação da Fazenda Pública nos honorários de sucumbência, 

conforme se infere dos julgados a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CANCELAMENTO 

DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Não obstante, foi 

mantida a condenação do ente público ao pagamento de honorários 

advocatícios, tendo em vista a defesa judicial apresentada (Exceção de 

Pré-Executividade, Embargos do Devedor). (...)” (EDcl no REsp 

1435463/PE – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman, Benjamin, j. 8.5.2014, 

p. 22.5.2014) “EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE ICMS DECLARADO E NÃO 

PAGO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO A PEDIDO DA FAZENDA. R. SENTENÇA EXTINTIVA QUE FIXOU 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELA FAZENDA. 

ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUTADO QUE 

CONTRATOU ADVOGADO e APRESENTOU EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - 

APL: 00176779820038260564 – Décima Terceira Câmara de Direito 

Público, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 9.3.2016, p. 11.3.2016) 

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA 

APÓS A CITAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – DEVIDOS – CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

IMPOSSIBILIDADE – ART. 10, XXII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – 

RESSARCIMENTO DAS CUSTAS EVENTUALMENTE RECOLHIDAS PELO 

EXECUTADO – RECURSO PROVIDO. Não se aplica o art. 26 da LEF em 

extinção de execução fiscal quando a inscrição foi cancelada após a 

citação da executada, sendo devidos honorários advocatícios por força 

do princípio da causalidade. Indevido o pagamento de custas pela Fazenda 

Pública, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ressalvadas 

as despesas eventualmente recolhidas pelo executado.” (TJ/MT Ap 

63366/2014 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 

2.12.2014, p. no DJE 15.2.2014) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEFESA PELA PARTE EXECUTADA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. MITIGAÇÃO 

DA REGRA CONTIDA NO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80. EXEGESE DA 

SÚMULA 153 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

"A extinção da execução com o cancelamento da inscrição e a baixa da 

CDA, na forma do art. 26 da Lei n. 6.830/80, sem ônus para as partes, 

apenas se opera se não formalizada, por qualquer modo, a defesa do 

executado, seja através de embargos, seja através de exceção de 

pré-executividade". 2. "A desistência da execução fiscal, após o 

oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da 

sucumbência". (Súmula 153, STJ).” (TJ/MT - Ap 150747/2013 – Terceira 

Câmara Cível, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.8.2014, p. no DJE 

2.9.2014) Esse entendimento não poderia ser contrário, uma vez que o 

ajuizamento de feito executivo ensejou a contratação de advogado pela 

parte executada, implicando despesas e subtração de seu patrimônio, daí 

a aplicação do princípio da causalidade, que justifica a condenação da 

Fazenda Pública no ônus da sucumbência, não se aplicando, portanto, a 

regra contida no art. 26, da Lei n. 8.630/80. Aliás, o § 10, do art. 85, do 

Código de Processo Civil, positivou o “princípio da causalidade”, regulando 

a fixação de honorários na hipótese de perda do objeto, ao estabelecer 

que quem der causa à instauração do processo deve responder pelos 

honorários, o que ocorre no presente caso, tendo em vista que a parte 

executada não deu causa à execução que, por sua vez, perdeu o objeto 

em razão do cancelamento administrativo da CDA, ensejando, assim, a 

desistência do feito executivo por parte da Fazenda Pública Estadual. 

Diante do exposto, ante a desistência da execução, manifestada pela 

exequente, em razão da perda do objeto, conforme relatado acima, com 

fulcro no art. 775, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução. Com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno a 

parte exequente a pagar ao advogado da parte executada, a título de 

honorários de sucumbência, 10% (dez por cento) o valor atualizado da 

causa. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004642-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004642-54.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: MARIA DA GLORIA DE 

OLIVEIRA Requerido: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

manifestar sobre a impugnação de Id. n. 15227134 e 15227154. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 20 de outubro de 2018 Gestor 
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Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001984-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001984-57.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MAGNO MENDES DE ARRUDA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, manifestas sobre a 

impugnação de ID. 15374100. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 20 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 269524 Nr: 9691-69.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NESTLE BRASIL LTDA, INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR 

LTDA, INDUSTRIA ANDRADE LATORRE S/A, CERÂMICA STEFANI S/A, 

COMERCIAL PLABRINQ LTDA., COPRALON COMERCIAL DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LONDRINA LTDA., SADIA S/A, INSTITUTO DE METROLOGIA 

E QUALIDADE DE MATO GROSSO - IMEQ/MT, FELIPE FLORENCIO 

CANDIDO, ALDENOR RODRIGUES VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA - OAB:OAB 

-MT 10376-B, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - 

OAB:14.542-A/MT, ARIOVALDO JOSE ZNOTELLO - OAB:79428 SP, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EDVLADO PFAIFER - OAB:148356 SP, 

flavio lucio - OAB:, GENTIL BUSSIKI - OAB:1194/MT, JEAN W 

WAHLBRINK - OAB:5658, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722, 

JULIO CESAR GOULART LANES - OAB:MT 13329-A, KATIA CRISTINA 

T. DA COSTA DINIZ - OAB:4481/MT, LAERTE SILVÉRIO - OAB:97410, 

LUCIANO SOUZA DE ARRUDA - OAB:9832/MT, MARCOS TULIO 

ARQUELHO - OAB:10321, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, VANUZA MARCON MATHUES SILVÉRIO - 

OAB:12.762 - MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes requeridas a manifestarem sobre o 

laudo pericial de fls. 1.964/1.991 NO PRAZO COMUM de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 452469 Nr: 13003-77.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO FERNANDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO MENDONÇA, 

ALBINO VASCONCELOS DE MENDONÇA, MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 8313

 Vistos.

 Segundo se infere dos autos, a requerida Edenil Roque Figueiredo de 

Mendonça foi devidamente citada da presente ação (fls. 474-476), porém 

não apresentou defesa.

 Desta feita, por ausência de contestação, decreto-lhe a revelia, nos 

termos do art. 344 do CPC, ordenando o prosseguimento do feito, 

conforme despacho anterior.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433416 Nr: 3061-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALIRA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no § 3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 391983 Nr: 6547-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO LEO DE CAMPOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328006 Nr: 24329-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBIANA COELHO DA SILVA, LAURA SIMONE DA 

COSTA, MADALENA LUIZA GONÇALVES, LEIDA BISPO MORAIS DA 

SILVA, LEONI MARIA LAULETTI DE OLIVEIRA, NARANEI LAZZARETTI, 

NILCEA PEDROSA DA COSTA, ORINTINA DOMINGAS MACIEL CRUZ, 

RENATA ANGÉLICA BARROS RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:MT 8.874/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 
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não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 374 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

determino seja intimado o ente público municipal para o depósito integral do 

valor, bem como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. 

Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% 

(cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, 

intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 378657 Nr: 25808-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO SANTANA ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA 

CAIXETA - OAB:11642/MT

 Vistos.

 Em petição retro, a exequente informa o pagamento parcial do débito 

referente aos imóveis n.79460 (2010 a 2012); 79461 (2011 e 2012); 79462 

(2010 a 2012), 79463 (2011 e 2012); 79464 (2010); 79473 (2011 e 2012); 

79474 (2010 a 2012); 79475 (2011 e 2012); 79476 (2010 a 2012) e 

101281 (2010 a 2013), desiste da cobrança em relação ao imóvel n. 

102736 e pede o bloqueio de valores em relação ao saldo remanescente.

 Os documentos que acompanham o pedido comprovam o pagamento 

noticiado. Assim, com fulcro no art. 924, II, e no art. 775, ambos do CPC, 

declaro extinta a execução em relação aos débitos acima descritos.

 Em prosseguimento ao feito, antes de apreciar o pedido de penhora de 

valores, reputo conveniente seja intimada a parte executada acerca desta 

decisão, bem como para, querendo, pagar voluntariamente o saldo 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 97970 Nr: 7245-69.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SÃO JOÃO LTDA, EURENE LEITE 

DE ALMEIDA, MARIA DE FATIMA PIRES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 Vistos.

 Diante do teor da certidão retro e levando-se em conta que as custas 

processuais já foram pagas pela parte executada, arquive-se o processo 

com as cautelas de costume.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334762 Nr: 3276-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DO CARMO MACHADO, JOÃO BATISTA 

LEMOS DA SILVA PENHA, ELIANE BENEDITA MACHADO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos estaduais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte dos servidores, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261978 Nr: 887-15.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MAURÍCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Arquive-se o processo com baixa e anotações de estilo.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009370-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE UNIFLOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009370-70.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MUNICIPIO DE UNIFLOR 

REQUERIDO: SIDNEI FERREIRA DA SILVA Vistos. Cumpra-se servindo esta 

de mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 294759 Nr: 14916-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN MICHAEL FRANZ, ESPOLIO DE FELIPED 
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SANTIAGO VIANA, CONSTANCIA MARTHA DE SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674/MT, LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 Intimação do advogado(a) ERIVELTO BORGES JUNIOR, para restituir dos 

autos, no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista que se encontram com 

excesso de prazo para devolução, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 246629 Nr: 6770-74.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DO NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 248787 Nr: 8435-28.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA SALOMÉ DA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250778 Nr: 10060-97.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ROSA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:21.412, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 256145 Nr: 13935-75.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA ESTÁCIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO VENTURA 

DA SILVA MAGALHÃES - OAB:21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262012 Nr: 841-26.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO SOARES PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330529 Nr: 26834-03.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifestem-se as partes acerca dos honorários periciais retro, no prazo 

legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 220117 Nr: 337-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GIMENES REZINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO EST. DE T. 

DE MT- CIDETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Certifique-se a Senhora Gestora acerca do decurso de prazo da parte 

executada.

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 249914 Nr: 9298-81.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FERNANDES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUSVAG-FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33121, MARCOS GRANADO MARTINS - OAB:4484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERÊNCIA ESPEDITA SANTOS 

- OAB:MT-6186

 Vistos,etc.

Acolho as informações de fl.157.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 317973 Nr: 14336-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO - 

OAB:PROCURADOR FEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7.230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188, SILVANA 

SILVA TOLEDO - OAB:11.495

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da decisão prolatada às fls.39 e 

verso, alegando omissões de pronunciar sobre matéria de ordem pública, 

do cabimento da exceção e finalizando fora omissa acerca dos índices de 

juros e de correção monetária.

 Os embargos foram opostos tempestivamente (fls. 42).

A parte embargada manifestou-se fls.46/49.

É o necessário.

DECIDO.

Pois bem, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto controvertido, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo, conforme artigo 1.022 do CPC e seus incisos.

É importante ressaltar que esse recurso não tem como fim primeiro 

produzir a modificação da decisão proferida, mas somente corrigi-la para 

afastar eventuais vícios, garantindo a efetiva prestação jurisdicional, que 

exige do magistrado manifestações claras, precisas e completas.

Assim, deve ficar claro que, para que os embargos de declaração tenham 

cabimento, e possam até produzir o efeito modificativo, é necessário a 

presença de um dos vícios enunciados no artigo 1.022 do diploma 

processual.

Ocorre que, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, uma vez que, a decisão foi devidamente apreciada e 

prolatada com embasamento legal, motivo, pelo qual, os presentes 

embargos merecem total rejeição.

Assim, conheço dos Embargos de Declaração porque tempestivos e, 

REJEITO-OS, em sua totalidade e mantenho a decisão.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 269095 Nr: 8110-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA TORRENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA, 

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helena Sena Vidigal - 

OAB:16.402, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2573

 Vistos,

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se a decisão do Agravo de Instrumento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331763 Nr: 505-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIRCE SOLANO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 

SERV.MUNIC. V.GRANDE-PREVIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDA TERESINHA WINTER DA 

SILVA - OAB:OAB/12878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA REGINA GAMA 

MARTINS - OAB:13.012/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação e condeno o requerido ao pagamento do 

retroativo da pensão por morte, compreendido entre 12/07/2010 (data do 

óbito) a 11/2012 (data do início do pagamento), nos moldes da Lei nº 

2.719/2004, deduzindo, por óbvio, os valores já pagos pelo 

Instituto/Requerido administrativamente e, nestes termos, extingo o feito 

com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado 

em posterior liquidação de sentença.Quanto ao regime de atualização 

monetária incidente sobre as condenações em face das ações referentes 

à servidores públicos, aplica-se os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, com destaque para 

incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.Quanto aos juros moratórios, 

estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09).Deixo 

de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e 

condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 3º, inc. 

II).Determino o reexame necessário desta decisão. Decorrido o prazo sem 

recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça. 

Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, 

executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de 

Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e 

cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 310892 Nr: 16475-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT, DINALVA TEREZA MEDEIROS, DRAUZIO 

ANTONIO MEDEIROS, MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:MT 8.700, IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 17.685

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, INTIMANDO a parte executada para juntar 

aos autos, os dados necessários para devolução do valor tais como: 

conta-corrente, agência, CPF, e em nome de quem o valor vai ser 

devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 328579 Nr: 24899-25.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCP, MARIA DO CARMO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando o advogado da parte autora da 

data para realização da audiência conforme despacho a seguir transcrita. 

Vistos, etc. Acolho a cota Ministerial de fl.54 verso, e designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20/11/2018, às 14h min 

para oitiva das testemunhas de fl.16. Expeça-se o necessário. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 255870 Nr: 14279-56.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LENIR MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10236, NEUZA MARIA CURVO - OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 305982 Nr: 1717-10.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR JOAQUIM RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892/MT, Sergio A,Teixeira - OAB:18512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 345129 Nr: 11983-22.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA APARECIDA DE FIGUEIREDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103731 Nr: 12272-33.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIR DE ARRUDA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11.360 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVANIR DE ARRUDA FARIA, Cpf: 

12783226120, Telefone 3682-5627. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Conselho 

Regional de Contabilidade de Mato Grosso - CRCMT, perseguindo o 

recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa às 

fls.09/10.A parte exequente pugnou pela extinção do feito, nos moldes do 

art. 924, II do CPC, fl. 109. É a síntese. Fundamento e Decido.Restou 

demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso do 

processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do presente 

feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.Por tais razões e, 

com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito.Os honorários advocatícios foram fixados à fl. 

11 verso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de 

estilo, arquivem-se.P. R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246800 Nr: 19855-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTE ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112 e atualmente em local incerto e não sabido RENE 

ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, Rg: 199.012, casado(a), 

administrador de empresa. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTE ARARA AZUL LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA-20104207, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4207/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/04/2010

 - Valor Total: R$ 1.460,79 - Valor Atualizado: R$ 1.310,79 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido de fls.21, revogo o 

despacho retro.Cite-se, por correio no endereço declinado fl.26, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 

em 05 (cinco) dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual 

prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, 

os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de 

imediato pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 

20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 380,00 (trezentos 

e oitenta reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se 

o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela 

parte Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo 

ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 
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demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448229 Nr: 11017-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELE 

BORBA LTDA, LEONIDAS FREITAS AMORIM, ANTONIO SERGIO AMORIM 

DIAS, ENIO PEREIRA LEIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELE BORBA LTDA, CNPJ: 03560677000172, Inscrição Estadual: 

131914561 e atualmente em local incerto e não sabido ENIO PEREIRA LEIE, 

Cpf: 28435303187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELE BORBA LTDA, LEONIDAS 

FREITAS AMORIME OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA-20164440, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 4440/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/04/2016

 - Valor Total: R$ 2.322,57 - Valor Atualizado: R$ 2.122,57 - Valor 

Honorários: R$ 200,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 85, § 

8°, do NCPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 85, § 2°, do 

Código de Processo Civil.Nomeando bens à penhora, que deverá vir com 

seu valor estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de 

Execução Fiscal, colha-se a expressa manifestação da Exequente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e concordância tácita. 

Havendo concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 849, do 

NCPC, que deverá ser subscrito pela parte Executada, dessa data correrá 

o prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário.Não havendo pagamento ou nomeação de 

bens no prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de 

Justiça de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, 

juros, custas e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá 

obedecer às regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata da 

parte Executada, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário competente.Não encontrada a parte 

Executada, para intimação da penhora, proceda-se de acordo com o art. 

12 e seus parágrafos, da Lei de Regência. Inexistindo embargos, 

ocorrendo às hipóteses de penhora e atos subsequentes, designem-se 

datas para hasta pública, com as devidas publicações e intimações sob a 

luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese 

de concordância da Exequente com a penhora e com a avaliação, 

proceda-se na forma do parágrafo imediatamente anterior. Se 

eventualmente a constrição recair sobre bens imóveis, requisitem-se as 

respectivas certidões negativas de ônus de conformidade com o 

Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da Justiça/MT.Dez dias antes 

da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o valor do débito exequendo, 

tendo como base o demonstrativo apresentado na data da propositura da 

ação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351621 Nr: 17034-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL DISTRIBUIDORA TABACO LTDA, CACILDA 

MIRANDA DE ALCANTARA, JOSE MAURO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JL DISTRIBUIDORA TABACO LTDA, CNPJ: 

04085501000179 e atualmente em local incerto e não sabido JOSE MAURO 

DE MIRANDA, Cpf: 49963503772, Rg: 044672731SSP, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/08/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JL 

DISTRIBUIDORA TABACO LTDA, CACILDA MIRANDA DE ALCANTARAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA-20144661, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 4661/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/05/2014

 - Valor Total: R$ 13.537,43 - Valor Atualizado: R$ 13.007,43 - Valor 

Honorários: R$ 530,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se, por correio, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, a parte 

devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 
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majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250424 Nr: 20773-34.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPS ESPORTES LTDA - ME, ANTONIA 

APARECIDA CORDAÇO, LUCIANO RACI DE LIMA, VERA MARCIA DE 

OLIVEIRA, LÉIA MARA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:OAB-MT 5453, washington siqueira barbosa - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIA APARECIDA CORDAÇO, Cpf: 

08277399820, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido LÉIA 

MARA MOREIRA, Cpf: 50337211191, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificação, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

VERA MARCIA DE OLIVEIRA, Cpf: 76181316191, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/07/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LUPS ESPORTES LTDA - ME, 

ANTONIA APARECIDA CORDAÇOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA-20104758, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4758/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/06/2010

 - Valor Total: R$ 12.656,23 - Valor Atualizado: R$ 11.456,23 - Valor 

Honorários: R$ 1.200,00

Despacho/Decisão: Vistos...Defiro pedido de fl.21, CITE-SE o executado 

no endereço indicado às fl. 21.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247579 Nr: 20677-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA-20103791, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3791/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2010

 - Valor Total: R$ 1.724,86 - Valor Atualizado: R$ 812,86 - Valor 

Honorários: R$ 912,00

Despacho/Decisão: Vistos,Defiro o pedido retro.Assim, cite-se o 

executado, via mandado, independente do recolhimento da diligência, em 

virtude da Lei n.º 10.334/2015. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41539 Nr: 9236-56.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XVI REGIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO MADEIREIRA INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATO GROSSO MADEIREIRA 

INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 01424209000145, Inscrição Estadual: 

130264571. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CDA N. 51/00.

Sentença: Vistos, etc. Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA-XVI REGIÃO, perseguindo o 

recebimento do valor grafado na certidão de inscrição de dívida ativa à 

fl.08.Noticiado o pagamento da Requisição de Pequeno Valor conforme 

determinado nos embargos em apenso n.º74/2003 cód.58175, houve o 

decurso de prazo para que a parte embargante manifestasse acerca do 

pagamento.É a síntese. Fundamento e Decido.Restou demonstrado a 

liquidação do débito com anuência tácita da parte autora, impondo-se 

desta forma a extinção do presente feito em razão da parte devedora 

satisfazer a obrigação.Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 

924, inciso I, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito.Proceda 

ao levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueio de contas, tendo em vista que a parte executada nada mais 

deve a Fazenda Pública Estadual.Com honorários.Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se.Expeça-se o 

necessário.P. R. I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255609 Nr: 20450-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO PEREIRA, MARCOS 

ROBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ROBERTO PEREIRA, CNPJ: 

06187133000103 e atualmente em local incerto e não sabido MARCOS 

ROBERTO PEREIRA, Cpf: 01878839128, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARCOS ROBERTO PEREIRA 

e MARCOS ROBERTO PEREIRA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA-20095636, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 5636/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/11/2009

 - Valor Total: R$ 5.020,25 - Valor Atualizado: R$ 4.520,25 - Valor 

Honorários: R$ 500,00

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Citem-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 

em 05 (cinco) dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual 

prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, 

os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de 

imediato pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 

20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena 

de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o 

termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427773 Nr: 26114-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E LUIZ DE SOUZA ME, EDU LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDU LUIZ DE SOUZA, Cpf: 53561236120, 

Rg: 585037, Filiação: Lucia Marques de Souza e Antonio Luiz de Souza, 

data de nascimento: 29/06/1971, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, convivente, vendedor, Telefone 99274-9176. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição judicial do veículo placa KAB4858 , HONDA /BIZ 125 

PLACA OBS1812,HONDA/XR 200R PLACA JZH0684 E HONDA / CG MT, 

marca/modelo (?), de propriedade da parte executada.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 310226 Nr: 6261-41.2013.811.0002
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBEDOIS PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, EVELIN BRANDELEIRO, ITACIR BRANDELEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clariana Zacarkim Barão - 

OAB:14955, Francismario moura Vascincelo - OAB:10624, Rog´rio 

Barão - OAB:8313

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa às fls.07/08.

À fl. 41/42 a parte exequente pugnou pela extinção do processo com base 

no artigo 924, II do CPC face a quitação do crédito tributário.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Isto posto, DEFIRO o pedido de fl. 22/23, assim, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores penhorados, conforme dados que deverá ser 

apresentado pelo executado.

Condeno o executado aos encargos processuais.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 261326 Nr: 300-90.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADACIL MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 352748 Nr: 17834-42.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL MANOEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 1294-31.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443

 Intimar o advogado Anibal Felicio Garcia Neto (OAB/MT 11.443), defensor 

constituído pelo acusado Sérgio Nunes da Silva, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o rol das testemunhas que irão depor em plenário 

do Júri, oportunidade em que poderá juntar documentos e/ou requerer 

diligências, conforme preceitua o art. 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 204486 Nr: 486-21.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Vitor Pereira de Castro 

- OAB:100982

 Intimar o advogado José Vitor Pereira de Castro (OAB/MT 11.258-A), 

defensor do acusado Elias da Silva Tavares, para comparecer à Sessão 

de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea 

Grande, redesignado para o dia 05/11/2018 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 546241 Nr: 13094-02.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EVANGELISTA LUCINDO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutor Izonildes Pio da Silva OAB/MT 6486-B, defensor de Marcos 

Evagelista Lucindo de Araújo, para que apresente contrarazões no prazo 

de 02(dois) dias (CPP, art.588).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 262071 Nr: 713-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB/MT 7.870

 Intimar o advogado Welber Costa Baima (OAB/MT 7870), constituído pela 

acusada Maria do Carmo da Silva Costa, para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, 

designada para o dia 08/11/2018 às 13h30min, devendo comparecer com 

30 (trinta) minutos de antecedência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 350462 Nr: 16174-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARCOS FERREIRA SANFELICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:2497/B, lauro gonçalo da costa - 
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OAB:15304

 Intimar Doutor Lauro Gonçalo da Costa, defensor de João Marcos Ferreira 

Sanfelice, para no prazo legal Apresentar Alegações Finais nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 338564 Nr: 6761-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:2497/B, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT

 Intimar Doutor Lauro Gonçalo da Costa OAB/MT 15.304, defensor de 

Sidney de Almeida Crisanto, para que no prazo legal apresente Alegações 

Finais nos autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 529611 Nr: 4168-32.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, que para que manifeste sobre 

a COTA MINISTERIAL juntado às fls. 132-141.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 296250 Nr: 16547-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE PARDIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:25.124-0

 VISTOS EM CORREIÇÃO

I - O Réu apresentou resposta preliminar à fls. 84/85 e não incide na 

espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 do CPP.

II – Designo para o dia 29/10/2018, às 16h:50min, a audiência de instrução 

e julgamento (CPP, art. 399).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 375013 Nr: 23046-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SANTOS DO PRADO, WANDERLAN 

JOENCK, EWERTON LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - OAB:7527/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, RODRIGO 

ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:17306, RODRIGO ARARIPE DE 

ABREU E LIMA - OAB:MT 17.306

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu EWERTON LUIZ 

DOS SANTOS, DR. RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA, AOB/MT 

17.306, via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 

(CINCO) DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 550179 Nr: 15073-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:25548/O

 Vistos etc,

Trata-se de pleito revogatório da prisão preventiva formulado pela defesa 

do denunciado EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO, sob o argumento de 

que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva 

(fls.102/107) e documentos de fls.108/118.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva 

do indiciado ante a inexistência de qualquer mudança fática ou jurídica 

capaz de justificar a revogação do decreto cautelar (fls. 119/120).

Pois bem.

Apesar dos fatos alegados pela defesa do acusado em seu pleito, o certo 

é que, compulsando os autos, mormente o pedido de fls. 102/107, 

constata-se não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares 

que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação.

Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem 

pública (CPP, art. 312), especialmente em decorrência do histórico de 

antecedentes em desfavor do réu onde consta em seu desfavor outras 

duas prisões recentes pela prática do crime de tráfico, conforme APF de 

fls. 38-v. Daí porque a medida excepcional se apresenta até o presente 

momento, como necessária e adequada ao caso, devendo ser mantida.

Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos e ensejadores 

para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados 

e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de fls. 

102/107, mantendo a prisão preventiva do indiciado.

Int.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 550179 Nr: 15073-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:25548/O

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

apresentar DEFESA PRÉVIA, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523444 Nr: 265-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MORAES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 Intimação do Advogado, devidamente habilitado nos autos, para a 

Audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada dia 26 de Novembro 

de 2018, às 14:00, no Fórum desta comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516376 Nr: 22475-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROOSEVELT SANTOS 

AMORIM - OAB:15.635, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:OABT/MT 21.538

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. Retro, intime-se o réu por edital.

Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação interposto pela defesa 

técnica às fls. 120/121, deferindo-lhe os benefícios do § 4º, do art. 600, 

do Código de Processo Penal.

Proceda-se a Gestora Judiciária na forma prevista no art. 346 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial.

Feito isso, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Int.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 535301 Nr: 7407-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Marcos Jose de Almeida, Cpf: 04749364142, Rg: 

2151723-1 SSP MT Filiação: Delmira Leite de Almeida, data de nascimento: 

09/07/1991, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, convivente, 

desempregado, Endereço: Av. Governador Julio Campos, Nº 4820, Bairro: 

Jardim Gloria, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 530973 Nr: 4916-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO LISBOA, CLAUDIA BRAZ 

BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Claudia Braz Bitencourt, Cpf: 02685530177, Rg: 

1275186-3 SSP MT Filiação: Ivanio Bitencourt e Iolanda Braz Bitencourt, 

data de nascimento: 18/07/1982, brasileiro(a), natural de Colider-MT, 

solteiro(a), do lar, Endereço: Rua 01, Quadra 05, Lote 140, Bairro: 15 de 

Maio, Cidade: Várzea Grande-MT

Denunciado(a): Givanildo Lisboa Filiação: Joao Ferreira Lisboa e Iraide 

Julia de Paiva Lisboa, data de nascimento: 29/11/1976, brasileiro(a), 

natural de São josé dos quatro marcos-MT, convivente, pedreiro, 

Endereço: Rua Rondonópolis, Quadra 19, Lote 14, Bairro: 13 de Setembro, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534996 Nr: 7246-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO CATARINO LOPES, BRUNNO 

LEONARDO DE SOUZA, JONATHAN DE PAULA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Jonathan de Paula Cardoso, Rg: 2384716-6 SSP MT 

Filiação: João Eudes Ferreira Cardoso e Rosimeire Itanir de Paula, data de 

nascimento: 03/05/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

servente, Endereço: Rua 04, Quadra 03, Lote 31, 1ª Etapa, Residencial 

São Benedito, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516376 Nr: 22475-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROOSEVELT SANTOS 

AMORIM - OAB:15.635, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:OABT/MT 21.538

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Felipe Alves Ferreira, Rg: 2602895-6 SSP MT Filiação: 

Francisco Ferreira Filho e Valdenice da Silva Alves, data de nascimento: 
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23/01/1997, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, solteiro(a), 

entrgador, Endereço: Rua e Qd. 13 Nº 24, Bairro: Cohab Santa Isabel, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU acerca da r. sentença, cuja 

cópia segue em anexo, devendo o Oficial de Justiça indagar o réu se 

deseja recorrer da decisão, devendo apostar sua manifestação nestes 

termos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:SENTENÇA.

VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o 

acusado pelo cometimento em tese do crime de tráfico ilícito de 

entorpecente tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narra o Ministério Público que no dia 30 de agosto de 2017, por volta das 

16h40min, agentes policiais foram acionados para averiguar a prática do 

crime de tráfico de drogas na residência localizada na Rua E, n. 24, 

quadra 13, bairro Santa Izabel, nesta Cidade. No local, os policiais 

abordaram o denunciado e após buscas no interior do imóvel encontraram 

seis tabletes de maconha dentro de uma mochila que estava no guarda 

roupas.

Narra também o Ministério Público que as substâncias apreendidas 

apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA, 

pesando 2.575kg (dois quilos e quinhentos e setenta e cinco gramas).

Por derradeiro o Ministério Público pugna pela condenação arrolando 

testemunhas.

A audiência de apresentação/custódia foi realizada no Auto de Prisão em 

flagrante - ID. 50920. Na oportunidade a prisão preventiva anteriormente 

decretada foi revogada (termo de audiência de fls. 59).

Pelo despacho de fls. 48 deu-se prosseguimento ao feito. O acusado não 

foi localizado para notificação pessoal (fls. 50/51). Notificado por edital 

(fls. 76), o réu constituiu advogado particular que apresentou defesa 

prévia às fls. 77/78.

A denúncia foi recebida às fls. 83.

O laudo definitivo das substâncias apreendidas foi juntado às fls. 95/96.

Na audiência de instrução (fls. 97/99) foi inquirida uma testemunha 

indicada pelas partes e se realizou o interrogatório, sendo o feito remetido 

às alegações finais por memoriais.

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 101/106), entendendo 

estarem devidamente demonstradas a materialidade e autoria, pugnou pela 

condenação nos termos da denúncia.

Por seu turno, a defesa (fls. 108/111) pugnou pelo reconhecimento das 

atenuantes da maioridade penal relativa e da confissão espontânea 

aplicando a pena em sua dose mínima, beneficiando-o ainda com a causa 

de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

A materialidade do crime de tráfico em questão restou devidamente 

consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida 

colacionado ao feito às fls. 95/96. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o 

resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), 

planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC 

(tetrahidrocanabinol).

A autoria também está devidamente elucidada, tendo o acusado, em juízo 

(mídia), admitido sua culpa, confessando que recebeu certa quantia em 

dinheiro em razão de um acerto trabalhista e investiu todo o dinheiro na 

compra da droga a fim de obter algum lucro com a venda, porém não deu 

tempo de comercializar o entorpecente já que a polícia localizou a droga e 

o prendeu pelo crime de tráfico.

A confissão é corroborada pelas demais provas.

A testemunha Michael Ferreira Berbel, Policial Militar que efetuou o 

flagrante, em juízo (mídia), declarou ter obtido informações do setor de 

inteligência da PM de que o acusado estava comercializando drogas. Em 

diligências, abordou o acusado e após membros da equipe policial 

realizaram buscas em sua residência e encontraram uma bolsa dentro de 

um guarda roupas que continha seis tabletes de maconha.

Como se vê, a confissão é compatível com as demais provas dos autos, 

caracterizando o tráfico na modalidade manter em depósito entorpecente 

para posterior fornecimento a consumo, sendo a condenação medida 

impositiva.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

Observa-se que o réu faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4º, 

da Lei 11.343/06, já que é primário e não há provas de que se dedique à 

criminalidade ou integre organização criminosa. Entretanto, a redução 

deve ser em 1/6 (um sexto) em função da quantidade significativa de 

droga, - 2.575kg (dois quilos e quinhentos e setenta e cinco gramas) de 

MACONHA.

Das atenuantes –

Da maioridade penal relativa –

O réu, nascido no dia 23 de janeiro de 1997 era menor de 21(vinte e um) 

anos, na data do fato (30/08/2017), fazendo jus a atenuação inerente (art. 

65, I, do Código Penal).

Da confissão espontânea –

O réu confessou sua culpa, o que favoreceu a instrução, merecendo, 

pois, a atenuação inerente (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão 

de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já 

que preponderam sobre os demais elementos.

No entanto, no caso dos autos, apesar da quantidade significativa de 

droga apreendida, com a cautela de não promover dupla valoração da 

matéria, evitando-se o bis in idem, tal critério (a quantidade de droga) não 

será valorado, uma vez que já utilizado como fundamento para redução do 

benefício do privilégio.

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu FELIPE 

ALVES FERREIRA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do 

art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, combinado com art. 65, I e III, “d”, do 

Código Penal.

Passo a dosar a pena –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são 

favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A quantidade significativa da droga, que deveria ser aqui considerada 

como critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que 

utilizada como fundamento para reduzir o benefício do privilégio para uma 

redução de apenas 1/6 (um sexto), evitando-se a dupla valoração.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal c/c art. 33 

da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu 

mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias 

multa.

Reconheço as atenuantes da maioridade penal relativa e da confissão 

espontânea, porém a pena está em seu mínimo legal.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1/6 (um 

sexto), justificando tal patamar em função da quantidade significativa da 

droga (2.575kg), encontrando a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses 

de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima

 Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, 

tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 

49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/2006.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos 

órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…

Ocorrendo a confirmação desta pela segunda instância, expeça-se o 

executivo de pena.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 525285 Nr: 1568-38.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROSA SALES, JOADILSON 

AMARAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107
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Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Rosangela Rosa Sales, Cpf: 59437804168, Rg: 

0918126-1 SSP MT Filiação: Nadir Rosa de Jesus Sales, data de 

nascimento: 01/03/1973, brasileiro(a), natural de Santa fé do sul-SP, 

solteiro(a), assentadora de piso, Endereço: Rua 37, S/n, Bairro: São 

Simão, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como seu advogado, se tiver 

constituído), para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) 

advogado constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação.

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 531771 Nr: 5301-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LUÍS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Douglas Luís da Silva, Rg: 23522216 SSP MT Filiação: 

Maria José da Silva e Evanil Copertino da Silva, data de nascimento: 

21/12/1993, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Endereço: Rua: Chamamussa, Quadra 35, Casa 05, 

Bairro: São Simão, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 425680 Nr: 24978-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEI GONÇALO CALDAS PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Enei Gonçalo Caldas Penha, Cpf: 02620630185, Rg: 

13694561 SSP MT Filiação: Maria do Bomdespacho Caldas Penha e Jose 

Domingos de Souza Penha, data de nascimento: 16/03/1981, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, casado(a), operador de máquina, Endereço: Rua 07 

- Quadra 60 - Lote 06 - Casa 08, Bairro: Nova Fronteira, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 

07/11/2018, às 16:15

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Pelo juiz foi dito: Vistos etc. Observa-se que o réu se 

mudou e seu endereço, por estar incompleto, não pode ser localizado. 

Assim oficie-se ao sistema prisional a fim de obter informações acerca da 

possível prisão do réu. Não estando preso, cite-se por edital e intime-se o 

mesmo para comparecer à audiência de comparecimento que designo 

para a data de 07/11/2018 às 16h15min, estando dispensada a intimação 

da testemunhas. Nada mais.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 525285 Nr: 1568-38.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROSA SALES, JOADILSON 

AMARAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Joadilson Amaral de Carvalho, Rg: 19979479 SSP MT 

Filiação: Admilson Reis de Carvalho e Rosinete Maria do Amaral, data de 

nascimento: 31/10/1989, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

vendedor, Endereço: Rua 05, Quadra 124, Nº 21, Bairro: São Simão, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº1568-38.2018.811.0002, que o 

Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado pelo 

Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, pelo 

que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de Notificação, 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como seu advogado, se tiver 

constituído), para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) 

advogado constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação.

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia.

Cumpra-se.
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Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 487540 Nr: 6636-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, MARCELO 

REIS BATISTA, MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE, JULIO CESAR 

VIANA RODRIGUES, EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR, ANTONIO CARLOS 

DA SILVA SANTOS, LUCIANO DIAS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Luciano Dias Cortes, Rg: 21924716 SSP MT Filiação: 

Altair Dias Cortes e Cleuza Darro Dias Cortes, data de nascimento: 

04/09/1997, brasileiro(a), natural de Bento gonçalves-RS, solteiro(a), 

garçon, Endereço: Rua 14, Qd 141, Lt 11, Bairro: São Mateus, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA LUCIANO DIAS CORTES COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 

157, § 2º, I E II, DO CODIGO PENAL.

Decisão/Despacho:xpeça-se edital de citação em relação do réu Luciano 

Dias Cortes, com o prazo de 15 dias (art. 361, do CPP). Caso o réu não 

compareça ou constitua Advogado, certifique-se e concluso.

 P.R.I.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 474714 Nr: 23539-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI, OTAVIO 

JHONE OLIVEIRA PONTES, RAFAEL HONORIO KENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214, IVONIR ALVES DIAS - OAB:13.310/MT, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:18.701/MT

 DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB/MT 18701 - para apresentar as 

alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 554171 Nr: 16993-08.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15201

 DRA. MARIA ARLENE PESSOA COSTA - OAB/MT 15.201, da audiência de 

Interrogatório designada para o dia 12/11/2018 às 14:30 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347863 Nr: 14157-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMARILDO PEREIRA SANTOS, Rg: 

1984280-5, Filiação: Ritasia Pereira da Silva e Marilzo dos Santos Penha, 

data de nascimento: 11/03/1994, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, solteiro(a), ajudante de pintura. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, em conformidade com a fundamentação 

supra, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o acusado 

AMARILDO PEREIRA SANTOS nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, 

do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c 

o art. 70, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 08 (OITO) ANOS, 09 

(NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, 

inicialmente, em REGIME FECHADO, e mais o pagamento de 30 (TRINTA) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato.CONDENO o acusado, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, notadamente porque foi defendido por Advogado particular, 

demonstrando ter condições financeiras favoráveis.CONCEDO ao 

acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que se encontra 

solto.Com o trânsito em julgado para a acusação, FAÇAM OS AUTOS 

CONCLUSOS, pois que, com relação ao delito de corrupção de menor irá 

incidir a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal pela pena 

concretizada na sentença, já que o condenado possuía, ao tempo do 

crime, 19 (dezenove) anos de idade.Após, FORME-SE o executivo de 

pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da 

Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o condenado, a Defensoria Pública e o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534920 Nr: 7193-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NUNES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE NUNES DA COSTA, Cpf: 

03300615186, Rg: 21029172, Filiação: Sem Qualificação, data de 

nascimento: 29/12/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

comerciante, Telefone 9214.5138. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ALEXANDRE NUNES DA COSTA praticou 

crime previsto no artigo 306, §1, II, do Código de Trânsito Brasileiro, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o seu desejo de ser patrocinado por Defensor 

Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a 

resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 07) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO o item “c”.Oferecida a 

resposta à acusação, façam os autos conclusos.Verificando que o 

denunciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos,

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 546259 Nr: 13101-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELTON CARVALHO CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIELTON CARVALHO CONCEIÇÃO, 

Filiação: Tereza Auxiliadora Carvalho e Damião Pereira Conceição, data de 

nascimento: 11/11/1995, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

solteiro(a), serralheiro, Telefone 9271-0882. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, DANIELTON CARVALHO CONCEIÇÃO 

praticou crime previsto no artigo 157, §2, incisos I e II, c/c artigo 61, II, "h", 

do Código Penal, requerendo seja contra ele, instaurado o devido 

processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de 

Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta 

escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA 

a expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que 

o denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já, nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 51), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.Quanto à representação pela decretação da prisão preventiva 

do acusado, verifico que, na verdade, trata-se de requerimento padrão 

inserido em diversos relatórios subscritos pela Autoridade Policial e que 

não traz nenhum fato concreto relacionado aos autos que pudesse 

justificar o decreto da custódia cautelar.Não vislumbro nenhuma ameaça à 

ordem pública e também não há notícia de que o acusado tem a intenção 

de tumultuar a instrução criminal e tampouco se furtar à aplicação da lei 

penal.Desta forma, não se mostra aconselhável manter encarcerada 

pessoa que respondeu ao inquérito policial em liberdade, notadamente se 

for levado em consideração os malefícios gerados pelo ambiente 

carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema 

prisional, de maneira que INDEFIRO o pedido de prisão preventiva.Ciência 

ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536725 Nr: 8207-72.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CARLOS BUENO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON CARLOS BUENO DE ALMEIDA, 

Cpf: 89882300197, Rg: 1316825-8, Filiação: Suzana Rodrigues de Almeida 

e Salvador Bueno de Almeida, data de nascimento: 18/06/1975, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), garçom, Telefone 

99923-8198. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, EDSON CARLOS BUENO DE ALMEIDA 

praticou crime previsto no artigo 306, §1, I, do Código de Trânsito 

Brasileiro, requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo 

penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo 

Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e 

demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 07), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.Verificando que o denunciado preenche os requisitos objetivos 

e subjetivos. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506583 Nr: 17209-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIO DA SILVA, ADMILSON DA 

SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA, 

Cpf: 06464594141, Rg: 25441043, Filiação: Marcia Cristina Coelho da Silva 

e Antonio Marcos Rosa Almeida, data de nascimento: 08/06/1998, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone 92968850. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO PARA NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, APRESENTAR SUAS ALEGAÇÕES FINAIS ATRAVÉS 

DE NOVO PROFISSIONAL, OU MANIFESTAR O DESEJO DE SER 

ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

Despacho/Decisão: Diante da renúncia da Defesa de MARCOS ANTONIO 

DA SILVA ALMEIDA (fl. 227), INTIME-SE o acusado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar suas alegações finais através de novo 

profissional, ou manifestar seu desejo de ser assistido pela Defensoria 

Pública.Neste último caso ou decorrido o prazo, ABRA-SE vista dos autos 

ao membro da Defensoria Pública que atua nesta Vara.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539677 Nr: 9736-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES, 

Cpf: 05079346108, Rg: 17929016, Filiação: Renata Jane dos Reis Correa e 

Walter Ferreira Gomes Filho, data de nascimento: 19/04/1994, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, mecânico/instalador elétrico, Telefone 

9298-2573. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO PARA TOMAR 

CIÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA, 

BEM COMO PARA CONSTITUIR ADVOGADO NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS E APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO.

Despacho/Decisão: Considerando o entendimento técnico manifestado 

pelo Ilustre Defensor Público que atua nesta Vara (fl. 129/130), mas 

também verificando que o réu tem o direito de se insurgir não somente 

quanto à condenação em si, mas também contra a pena imposta e tendo 

ele manifestado desejo expresso de recorrer (fl. 123), DETERMINO a 

intimação do condenado CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES para tomar 

ciência da manifestação do membro da Defensoria Pública, bem como para 

constituir advogado no prazo de 05 (cinco) dias e apresentar as razões 

do recurso.Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o NÚCLEO 

DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIVAG para que apresente as razões do 

recurso através de um de seus Advogados.Após, ao Ministério Público 

para as contrarrazões e, com as juntadas, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso, fazendo grafar as 

homenagens deste Juízo.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 525376 Nr: 1640-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO BOMDESPACHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 Sem trazer qualquer argumento ou fato novo, o Advogado do acusado 

pleiteia, novamente, o recebimento do recurso de apelação por ele 

interposto (fl. 224/225), de forma que MANTENHO a decisão pelos seus 

próprios fundamentos (fl. 223/223-v).

Apresentadas as razões (fl. 188/191) e contrarrazões (fl. 194/202), 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, fazendo grafar as 

homenagens deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 553895 Nr: 16845-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JUNIOR DA SILVA, LUCAS EDUARDO 

DOS REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 Cuida-se de reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva. que 

foi analisado e indeferido durante a audiência de custódia, formulado pelos 

denunciados ÍGOR JÚNIOR DA SILVA e LUCAS EDUARDO DOS REIS 

SILVA, através de Advogado constituído (fl. 100/102), com o qual não 

concorda o Ministério Público (fl. 107/110).

Analisando detidamente os autos, observo que, novamente, nenhum fato 

novo foi trazido pela defesa dos acusados capaz de revogar as prisões 

preventivas já decretadas.

AGUARDE-SE a audiência de instrução criminal já designada.

INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 553731 Nr: 16777-47.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL WITRAL DA SILVA, LUZENIL CATARINA 

PADILHA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO JOEL WITRAL DA SILVA, Dr. LUÍS 

PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB/MT 17.536, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 16H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 477530 Nr: 1990-42.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTOS GUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGÊNIO DE LIMA 
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JÚNIOR - OAB:11.785 MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT

 Diante da certidão dando conta que não houve manifestação da Defesa 

(fl. 219), DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 

11/09/2019 às 14h00.

INTIMEM-SE o querelante, o querelado, seus advogados e o Ministério 

Público.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 551225 Nr: 15526-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES DOS 

SANTOS - OAB:12.558/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Processo: 15526-91.2018.811.0002 (Código: 551225)

Ação Penal: art. 129, §9º (por 2x) na forma do art. 71, caput, ambos do 

CP, em concurso material com art. 147, caput, este com incidência do art. 

61, II, “f”, do CP, em observância da Lei n. 11340/06

 Autor: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Naydan Aparecido de Campos Oliveira

Vítima: Franciany Egri

Data e horário: terça-feira, 16 de outubro de 2018, às 16h10min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Ministério Público: Luciano Freiria de Oliveira

 Denunciado: Naydan Aparecido de Campos Oliveira

Advogado do Denunciado: Alexandre Borges Santos

 Defensora Pública (Vitima): Tânia Regina de Matos

OCORRÊNCIAS

RESUMO: "Aberta à audiência, constataram as presenças do Ministério 

Público e da Defensora Pública (vitrima), do advogado do acusado, a 

vitima Franciany Egri, a testemunhas, PM Paulo Victor Jose da Silva e o 

acusado. Pelo MM. Juiz foi proferida à seguinte decisão: “VISTOS ETC. 

Tendo em vista a falta de Agente Prisional para conduzir o Acusado ao 

Gabinete deste Juízo e manter a segurança dos presentes, bem como o 

adiantado da hora (18h50min), uma vez que há outras audiências de 

insrtução na pauta, REDESIGNO a audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 30 de outubro de 2018 às 14h30min.Saem intimados a vitima, a 

testemunha Paulo Victor e o advogado do acusado e o acusado. 

Requisite-se o acusado para comparecer a audiência 

designada.Requisitem-se a testemunhas junto ao Comando Policia Mmilitar. 

Intimem-se as testemunhas não localizadas. Saem os presentes intimados 

vitima e o advogado do acusado. Cumpra-se. Nada mais a constar mandou 

o MM. Juiz que encerrasse o presente termo, que lido e achado conforme 

vai devidamente assinado. Eu, Solange Regina Alves de Lima, Assessora 

Técnica Juridica, que o digitei e o fiz imprimir.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Luciano Freiria de Oliveira

Promotor de Justiça

Tânia Regina de Matos Alexandre Borges Santos

Defensora Pública (vitima) Advogado do denunciado

Vitima

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 551225 Nr: 15526-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES DOS 

SANTOS - OAB:12.558/MT

 Código: 551225

VISTOS ETC

Considerando que a vitima informou que atualmente reside na cidade de 

Mirassol D’Oeste/MT, no seguinte: Rua Dovile Basse Correia, n. 466, 

Parque Morumbi – fone (65) 99698-3947, determino a expedição de Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, com 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, com a finalidade de designar 

audiência de instrução para oitiva da vitima Franciany Egri, conforme 

endereço acina declinado.

 Instrua a carta precatória com os documentos necessários.

 Nos termos do art. 222, paragágrafo 1º, do CPP, a expedição da carta 

precatória não suspende a instrução criminal.

 Intimem-se as partes acerca da expedição da carta precatória, nos 

termos do art. 222, in fine, do CPP.

Ciência ao MPE e a Defensoria Pública (vitima) e o advogado do acusado.

 Cumpra-se os atos da audiência designada (fls. 134) para oitiva das 

testemunhasAna Paula Rodrigues Pereira Santana, PM Adelmo Antonio do 

Prado, PM Paulo Victor Jose da Silva e o interrogatório do acusado.

Requisitem as testemunhas (poiliciais militares) junto ao Comando da 

Policia Militar do Estado de MT.

 Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra preso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 16 de outubro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 547977 Nr: 14018-13.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPMA, MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 12372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Aplicando o princípio da fungibilidade e diante de todo exposto, 

converto a inicial de Ação Revisional de Alimentos c/c Pedido de Tutela 

Antecipada em Ação de Alimentos, a qual passo a decidir:Consta nos 

autos que depois da dissolução da união estável entre as partes o genitor 

vem pagando esporadicamente os alimentos, sendo realizado dois 

depósitos em conta bancária nos valores de R$ 1000,00 (um mil reais), na 

data de 23/04 (fls.58) e R$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais), na data 

de 21/05 (fls.58 verso), ambos depositados na conta bancária indicada 

nas fls.57 verso.Diante das informações financeira do requerido (fls. 

31v/33v) e da disponibilidade voluntária em depositar os respectivo 

valores informados a cima, ARBITRO os alimentos provisórios em favor da 

menor, no valor de R$ 1000,00 (um mil reais), devidos a partir da citação e 

a serem descontados em folha de pagamento do requerido junto ao 

empregador, cujo valor deverá ser depositado na conta bancária 

informada às fls. 57 verso. Tendo-se em vista o preenchimento dos 

requisitos essenciais, cite-se e intime-se a parte requerida para cumprir a 

presente decisao e comparecer a audiência de conciliação, a ser 

designada pela Secretaria, em conformidade com a pauta da conciliadora 

desta Vara Especializada, devendo a Sra. Gestor Judiciária cumprir nos 

termos do art. 695, parágrafo 1º , do NCPC....Não havendo conciliação, 

fica desde ja ciente o réu de que o prazo para apresentar defesa é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial começará a fluir a partir da data da referida 

audiência. Na audiência as partes deverão estar acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos, nos termos do art. 695, parágrafo 4º, 

do NCPC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada sera 

considerada ato atentatorio a dignidade da justica, sendo cabivel aplicacao 

de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz
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 Cod. Proc.: 411223 Nr: 17313-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAJ, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG, E-CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ENERGISA-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A, PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A DECISÃO DE 

FLS.148/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 423142 Nr: 706-83.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDAEL, JCP, BRDAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR DESCRITA:Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 485, inciso V, do novo Código de Processo Civil e, por 

consequência, revogo a liminar concedida pela r. decisão de fls. 47/50.

Sem prejuízo, condeno a parte autora a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor corrigido da causa , reconhecendo que não se comportou 

de acordo com a boa fé, como preconizado no artigo 5º, caput, do Código 

de Processo Civil de 2015 , além de incidir na hipótese constante no artigo 

80, inciso V, do mesmo diploma legal , isto é, o antigo artigo 17, inciso V, 

do Código de Processo Civil de 1973, pois os representantes legais 

informaram que residiam na Comarca de Cuiabá/MT (fls. 16/17) quando em 

verdade o endereço era nesta Comarca de Várzea Grande/MT (fls. 108). 

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença e da 

respectiva certidão de trânsito em julgado para os autos do processo nº 

5012-84.2015.811.0002 (Código 389467), mediante termo nos autos. 

Processo isento de custas e emolumentos, na forma da lei (artigo 141, § 

2º, da Lei nº 8.069/90).Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos independentemente 

de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 07 de agosto de 2018.Carlos José Rondon Luz. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 389467 Nr: 5012-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDAEL, JCP, BRDAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR DESCRITA:Posto isso, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

revogo a liminar concedida pela r. decisão de fls. 46/48. Processo isento 

de custas/honorários advocatícios, na forma da lei (art. 141, § 2º, da Lei 

nº 8.069/90). Transitada em julgado esta sentença, o que certificará a Sra. 

Gestora, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 07 de 

agosto de 2018. Carlos José Rondon Luz

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 466397 Nr: 19489-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASD, PADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:17306

 intimação do representado Patrick Augusto de Paulo, na pessoa de seu 

Advogado para se manifestar de eventual desistência da oitiva das 

testemunhas arroladas às fls. 241.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001021-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL JUNIOR DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

18 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000298-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA (RÉU)

FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

CASSIA CAROLINA SACCONATO TEIXEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

...Certifico ...que em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me na 

Avenida da Praia Grande, como no Distrito de Bonsucesso nesta cidade, e 

nao constatei a existencia de nenhum Galpao com o nome FINEZE 
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INDUSTRIA DE ALIMENTOS, na Praia Grande tem o Arroz Tio Miro, 

Girassol, Arroz Tio Lino, nenhuma informação obtive a respeito dos 

requeridos, FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS, LUIZ CARLOS MORETTI e 

CASSIA CAROLINA SACCONATO, diante de nao te-los encontrados nao 

foi possível proceder a suas Citação. De tudo dou fé.. VÁRZEA GRANDE, 

19 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000919-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES MOREIRA (AUTOR(A))

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000919-90.2017.8.11.0002 AUTOR(A): JOSE GOMES MOREIRA RÉU: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. 1. Certifique-se a tempestividade da 

contestação apresentada pelo requerido no id 6832523. 2. Após, 

conclusos para deliberações. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007620-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA WAGNER LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007620-33.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: DROGARIA WAGNER LTDA - ME, FERNANDO DE ARAUJO 

MIRANDA Vistos. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, 

promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 

2. Da análise dos documentos que acompanham a inicial, verifico que o 

autor incluiu a empresa no polo passivo da demanda, todavia, denoto que 

a Cédula de Crédito Bancário apresentada pelo autor não possui a 

assinatura da referida empresa, deste modo, salvo melhor juízo, a 

empresa não possui legitimidade para estar presente no polo passivo do 

feito. 3. Ademais, verifico que não foram juntadas as guias das custas 

processuais e taxa Judiciária, tão somente o comprovante em Id. 

15472431 - Pág. 2. 4. Desta maneira, concedo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias para que sane a irregularidade apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme Art. 321, parágrafo único, CPC, bem 

como junte a guia de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL ALVES PRATA (EXECUTADO)

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para manifestar-se nos autos sobre a Carta Precatória 

devolvida. VÁRZEA GRANDE, 18 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia 

de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001970-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARTINS DE SOUZA (RÉU)

FILIPE GIMENES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca dos Embargos 

Monitório. VÁRZEA GRANDE, 19 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de 

Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000677-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO DE SOUSA MONTEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que, em cumprimento ao R. Mandado, expedido pelo, MM. Juiz da Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, 

dirigi-me ao endereço constante no mandado e lá estando procedi à 

Citação do requerido Junio de Sousa Monteiro que ciente ficou de todo 

teor do mandado aceitando a contrafé e exarando o seu ciente no 

anverso do mandado. Certifico também que não é possível realizar demais 

atos, em virtude, da diligência depositada ter se exaurido. O referido é 

verdade e dou fé. . VÁRZEA GRANDE, 19 de outubro de 2018. Ana Paula 

Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005148-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (EXECUTADO)

CIRANDINHA ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que, de posse do Mandado de CITAÇÃO por Determinação do MM° Juiz (ª) 

de Direito da VARA ESP. EM DIREITO BANCÁRIO DESTA COMARCA 

extraído dos autos acima mencionados dirigi-me até a Av. Alzira Santana 

nº 832, Bairro Centro de Várzea Grande/MT, lá estando não foi possível 

proceder a CITAÇÃO DOS EXECUTADOS CIRANDINHA ATACADO E 

VAREJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA – ME RICARDO AUGUSTO ALVES 

RINCON E JESSIKA VIERA DE CASTO, em razão de ser informado pela Srª 

Carla proprietária da Loja Facilita Utilidades e Comercio, e não conhece os 

executados. Pelo exposto faço a devolução do mandado para os devidos 

fins. O referido é verdade e dou fé. Gerson Mendes de Souza . VÁRZEA 

GRANDE, 19 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008050-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINELTON CASTRO DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008050-82.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELINELTON CASTRO DE MORAES 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

está se refere à parcela de N°04 com vencimento em 20/04/18, que 

conforme a planilha de débito encontra-se paga, e a divida constante na 

inicial refere-se à parcela N°05 com vencimento em 20/05/18, não tendo 

sido, portanto, o devedor notificado da parcela vencida. 4. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO 
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DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS. RECEBIMENTO DAS 

PARCELAS FORA DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da 

norma de regência, a instituição financeira poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora. 2. Se 

a devedora foi notificada para o pagamento de prestações que 

posteriormente foram quitadas, estando em aberto parcelas que somente 

venceram após a notificação, não há como considerar válida a notificação 

que constituiu em mora o devedor, porquanto em relação às parcelas ali 

descritas, não subsiste mora. 3. A cobrança e recebimento de parcelas 

posteriores à constituição em mora por protesto extrajudicial evidencia 

desinteresse na rescisão do contrato, razão pela qual se mostra 

escorreita a decisão de indeferimento da liminar com base na ausência 

dos pressupostos legais da medida almejada. 4. Agravo de Instrumento 

conhecido e não provido.(TJ-DF 07094644520178070000 DF 

0709464-45.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 04/10/2017)”. 5. Ademais, denoto que o autor não colacionou aos 

autos o Contrato social, no intuito de demonstrar a titularidade do crédito 

em relação ao requerido. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007622-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E P ALVES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

SIMAO JORGE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007622-03.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: E P ALVES DA SILVA - ME, SIMAO JORGE DA SILVA 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, promovida 

pelo credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Da 

análise dos documentos que acompanham a inicial, verifico que o autor 

incluiu a empresa no polo passivo da demanda, todavia, denoto que a 

Cédula de Crédito Bancário apresentada pelo autor não possui a 

assinatura da referida empresa, deste modo, salvo melhor juízo, a 

empresa não possui legitimidade para estar presente no polo passivo do 

feito. 3. Desta maneira, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para 

que sane a irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme Art. 321, parágrafo único, CPC. 4. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007977-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIR COMUNELLO (EXECUTADO)

DIGIMPRESS MIDIA VISUAL LTDA. - ME (EXECUTADO)

GRAZIELE AQUINA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007977-13.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: DIGIMPRESS MIDIA VISUAL LTDA. - ME, ITACIR 

COMUNELLO, GRAZIELE AQUINA DA COSTA Vistos. 1. Cuida-se de ação 

de execução de título extrajudicial, promovida pelo credor, pretendendo 

receber a quantia informada na inicial. 2. Da análise dos documentos que 

acompanham a inicial, verifico que o autor incluiu a empresa no polo 

passivo da demanda, todavia, denoto que a Cédula de Crédito 

apresentada pelo autor não possui a assinatura da referida empresa, 

deste modo, salvo melhor juízo, a empresa não possui legitimidade para 

estar presente no polo passivo do feito. 3. Ademais, verifico que não 

foram juntadas as guias das custas processuais e taxa Judiciária, tão 

somente o comprovante em Id. 15541701 - Pág. 2. 4. Desta maneira, 

concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que sane a 

irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

Art. 321, parágrafo único, CPC, bem como junte a guia de recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009110-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES DANTAS ROMAO (EXECUTADO)

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009110-90.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, THALLES 

DANTAS ROMAO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução promovida 

pelo credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 3. 

Dessa maneira, oportunizo ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC e extinção do feito (art. 485, inciso III, do 

CPC). 4. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002664-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

PEDRO IVO MELO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HELENA MELO DE OLIVEIRA REBELLATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARI PEDRO NUNES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004610-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CORREA BOTELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004610-15.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: CARLOS CORREA BOTELHO Vistos. 1. 

Considerando que a parte requerida não fora formalmente citada, 

redesigno a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 11/12/2018, 

às 15h00min, devendo ser expedido mandado de citação e intimação a ser 

cumprido pelo senhor Oficial de Justiça. 2. Consigne no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003936-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMIRO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007409-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000015-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KJR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

JURACI DO NASCIMENTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337883 Nr: 6139-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerido, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305850 Nr: 1578-58.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO BONSUCESSO, BANCO CRUZEIRO DO SUL, 

BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, LEONARDO NASCIMENTO GONÇALVES 

DRUMOND - OAB:62626, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, LOURENÇO GOMES GADELHA DE MOURA - 

OAB:21233, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:211.648/SP, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A-MT, WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES - 

OAB:OAB/PE 36867

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora Dr. 

GIVANILDO GOMES OAB MT 12.635, para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste no feito acerca do r. despacho de fls. 325, a seguir 

transcritos: Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que o patrono da 

parte autora informou sua renúncia aos poderes que lhe foram conferidos 

pela autora (fls. 143/144), ocasião em que anexou comprovante de 

notificação de sua cliente acerca do referido ato, cumprindo, assim, com a 

exigência do artigo 112 do CPC. 2. Todavia, vejo que o patrono da autora 

ainda continua a peticionar nos autos, como se constituído estivesse. 3. 

Assim, concedo ao patrono, o prazo de 05 (cinco) dias para regularize a 

representação processual, informando, na ocasião, se ainda persiste sua 

pretensão na defesa dos interesses da autora. 4. Após, conclusos para 

deliberações. 5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409579 Nr: 16386-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONI DO CARMO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5811 Nr: 374-04.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCAS GUIMARÃES FILHO, VALDETE 

ROSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4.264/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11359 Nr: 661-64.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG. PEDROSO DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA., KATHE MARIA KOHLHASE MARTINS, JOSÉ CARLOS DE FREITAS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, JOSE OLENIR GUIMARAES - OAB:3338-A/MT, 

MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2.542 - MT, SERGIO HARRY 

MAGALHÃES - OAB:MT/ 4960

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão do mandado de avaliação, do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274561 Nr: 17540-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM INDUSTRIA E COMÉRCIO PAINÉIS 

ELETRICOS LTDA -ME, EUNICE DE OLIVEIRA MATEUS, HENRIQUE 

MATHEUS, FREDERICO MATHEUS, NILMA PEREIRA SANTANA, VALDECIR 

MATEUS, VANESSA LUCIANO SERAFIM MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão do mandado de avaliação do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298171 Nr: 18679-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 
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CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279936 Nr: 23771-38.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE LOPES DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I, QUEIROZ 

MOTOS CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A, SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - 

OAB:MT 15.906

 Vistos.

1. Ciente da determinação exarada pelo Egrégio Tribunal de Justiça no 

Malote Digital que aportou ao processo em fls. 175/176-verso.

2. Pois bem. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, aliado à determinação 

supracitada, determino a remessa dos autos à Segunda Câmara Cível de 

Direito Privado com as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe 

o art. 1.010, § 3º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401083 Nr: 11918-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS E FERREIRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383770 Nr: 1245-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

VAGUINALDO JOSE SILVA PINTO, PATRICIA FERNANDES DIAS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002475-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

L M DA SILVA COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002475-93.2018.8.11.0002; AUTOR(A): L M DA SILVA COMERCIO DE 

PECAS EIRELI - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Considerando 

a audiência realizada, fica a parte requerida, intimada neste ato para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ofertar à contestação. 2. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002954-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALINA DE ALMEIDA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002954-86.2018.8.11.0002; REQUERENTE: GONCALINA DE ALMEIDA 

ROSA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 1. Considerando a 

audiência realizada, fica a parte requerida, intimada neste ato para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ofertar à contestação. 2. Defiro o pedido da 

advogada da parte requerida para juntada de substabelecimento e carta 

de preposto. 3. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002685-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NEUTON SILVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002685-47.2018.8.11.0002; AUTOR(A): NEUTON SILVEIRA RÉU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. 1. 

Considerando a audiência realizada, fica a parte requerente, intimada 

neste ato para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar à contestação. 2. 

Concedo à requerida o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento. 3. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003488-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS CAMPOS (AUTOR(A))

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003488-30.2018.8.11.0002; AUTOR(A): TEREZINHA DE JESUS CAMPOS 

RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Considerando a 

audiência realizada, fica a parte requerente, intimada neste ato para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar à contestação. 2. Defiro o pedido da 

advogada da parte requerida para juntada de substabelecimento e carta 

de preposto. 3. Concedo à parte requerente o prazo de 5 (cinco) dias para 

juntada de substabelecimento. 4. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009196-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL THADEU DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009196-61.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA REQUERIDO: MICHAEL THADEU DE SOUZA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. , 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001087-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (ADVOGADO(A))

MARCARIO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001087-92.2017.8.11.0002; AUTOR(A): MARCARIO VIEIRA DOS 

SANTOS RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 1. Compulsando 

os autos, verifico irregularidade na representação processual do 

requerido, considerando que não há instrumento de procuração 

outorgando poderes ao advogado Dr. Maurício Izzo Losco, que 

substabeleceu ao subscritor da contestação (id 6139503). 2. Assim, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o requerido regularize 

sua representação processual, sob pena de revelia, com o 

desentranhamento da contestação e entrega ao subscritor. 3. Decorrido o 

prazo acima disposto, certifique-se e voltem-me conclusos para 

deliberações pertinentes. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001994-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VALERIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001994-33.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: DANIEL VALERIA DA SILVA Vistos. 

1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004386-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERREIRA COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004386-43.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: VALDIR FERREIRA COUTINHO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Analisando 

os autos, observo que o autor colacionou a notificação extrajudicial com 

CEP divergente do indicado no contrato. Muito embora tenha o autor 

juntado o protesto para comprovar a mora do réu, carecendo do 

comprovante de seu recebimento, entendo que não se esgotaram os 

meios para tentativa de notificação extrajudicial no endereço do réu 

informado no contrato, uma vez que para o desenvolvimento válido e 

regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor 

demonstre a constituição em mora do devedor. 4. Diante do exposto, 

faculto ao autor emenda à inicial, para que traga o comprovante de 

recebimento da notificação extrajudicial, no endereço informado no 

contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art.2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 5. Intime-se. Cumpra-se. 6. Às providências. , (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002816-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARTINHO TIEGS (ADVOGADO(A))

DOMINGAS CERILIA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002816-22.2018.8.11.0002; AUTOR(A): DOMINGAS CERILIA DE CAMPOS 

SILVA RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência e Inexibilidade de Dívida, proibição de débitos nos 

proventos de aposentadoria e pensão do INSS, limitação de débitos a 30% 

da renda líquida e reparação de danos, promovida por DOMINGAS CERÍLIA 

DE CAMPOS SILVA, em face de BANCO ITAÚ S/A , partes devidamente 

qualificadas nos autos. Requer prioridade na tramitação por ser pessoa 

idosa e gratuidade da justiça. 2. Aduz, a parte requerente, que é pessoa 

humilde e de parcos conhecimentos e sobrevive com benefícios do Estado 

por Invalidez e de pensão por morte. Tendo em vista problemas de saúde, 

contraiu vários empréstimos junto a instituições financeiras e em 

decorrência de assédios por parte do Banco adquiriu vários produtos e 

outros financiamentos, sem que a autora fosse capaz de compreender do 

que se tratava. 3. Em razão disso, afirma que tais descontos 

ultrapassaram o percentual de 33% retido na fonte, não restando muito 

para as despesas. 4. Por esta razão, busca a parte autora a concessão 
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da Tutela de Urgência para que seja determinado à parte requerida a 

imediata suspensão de todos os débitos de empréstimos consignados na 

fonte (INSS), bem como os débitos automáticos da conta 344-7 agência 

6655 de titularidade da autora e ainda que se abstenha de inscrever o 

nome desta nos cadastros restritivos de crédito em situações que 

envolvam os contratos objetos desta ação. 5. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência e Inexibilidade de Dívida, proibição de débitos nos proventos 

de aposentadoria e pensão do INSS, limitação de débitos a 30% da renda 

líquida e reparação de danos, promovida por DOMINGAS CERÍLIA DE 

CAMPOS SILVA, em face de BANCO ITAÚ S/A, tendo sido as partes 

devidamente qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 7. Para a 

concessão da Tutela de Urgência é necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC. 8. A 

probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o 

juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. 9. Em relação ao pedido de suspensão dos 

descontos, verifico que não estão presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora. 10. Explico. 

Deve haver nos autos prova suficiente para que haja convencimento do 

julgador de que a parte é titular do direito material disputado, para que seja 

concedida a tutela de urgência antecipada, o que inexiste no caso em 

apreço, pois deve ainda ser esclarecida a existência, ou não, de 

contratação de serviços que correspondem à cobrança, o que será 

propiciado com o aperfeiçoamento do procedimento. 11. Por esta razão, 

indefiro a tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha. 12. 

Quanto ao pedido de exibição dos documentos, verifico que na verdade 

se trata de Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente e a 

probabilidade do direito está presente nos contratos colacionados aos 

autos, pois demonstram a relação jurídica entre as partes. Ademais, é 

legítimo o interesse do requerente em ver os comprovantes, para aferir as 

supostas e eventuais irregularidades perpetradas, porquanto mantém com 

a instituição financeira vínculo de natureza obrigacional. 13. Com efeito, 

eventual recusa do requerido não se apresenta legítima, pois em se 

tratando de documentos comuns, ele tem a obrigação de fornecer ao 

cliente a documentação pleiteada, já que se referem à situação jurídica 

que envolve as partes e ainda que não tenha havido o pedido 

administrativo, o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição 

permite que a presente ação seja recebida. 14. Em relação ao perigo de 

dano, está evidente em razão da possibilidade do perecimento do pedido 

almejado na hipótese de ser postergada a análise do pedido. 15. Neste 

esteio, diante da presença da “probabilidade do direito” e ainda do “perigo 

de dano”, necessários à tutela de urgência, é de ser deferida parcialmente 

a tutela cautelar almejada. 16. Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do 

CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE para tão somente determinar que a requerida apresente os 

contratos que originaram a dívida em questão, inclusive as taxas e 

descontos na conta da autora, o comprovante de entrega de qualquer 

valor emprestado pelo autor junto ao banco requerido, sob pena de multa 

diária, que fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), nos termos do 

artigo 400, parágrafo único do CPC. 17. Cite-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que 

pretende produzir (CPC, art. 306). 18. Consigne no mandado que não 

sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão 

aceitos pelo réu como ocorridos. 19. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 13/12/2018, 

14:00 horas, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 22. No tocante à 

inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, 

do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação. 23. Defiro o 

pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 85 do CPC. 24. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009335-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE LUCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009335-13.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MARIA HELENA DE LUCAS Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos autos, verifico que 

os documentos de ID. 15919707 encontram-se incompletos, o que 

inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 319, VI, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004610-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CORREA BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004610-15.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: CARLOS CORREA BOTELHO Vistos. 1. 

Considerando que a parte requerida não fora formalmente citada, 

redesigno a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 11/12/2018, 

às 15h00min, devendo ser expedido mandado de citação e intimação a ser 

cumprido pelo senhor Oficial de Justiça. 2. Consigne no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDISON ANTUNES (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000053-82.2017.8.11.0002 REQUERENTE: GLEDISON ANTUNES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Repetição de Indébito c/c Danos proposta por GLEDISON ANTUNES em 

face do BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificados nos autos, 

aduzindo, em suma, que é servidor público estadual aposentado e que 

firmou com o requerido dois contratos de empréstimos consignados, com 

parcelas mensais de R$ 509,66 (quinhentos e nove reais e sessenta e 

seis centavos), referente ao primeiro e, com relação ao segundo, parcelas 

mensais de R$ 262,68 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito 
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centavos). 2. Alega que, em razão de sua aposentadoria, sofreu uma 

redução de seu salário, sendo inviável o pagamento das parcelas, cujo 

valor total era de R$ 772,24 (setecentos e setenta e dois reais e vinte e 

quatro centavos). Dessa forma, o autor ajuizou ação revisional (nº 

1000918-42.2016.8.11.0002), cuja liminar foi deferida, no sentido de ser 

descontado apenas 30% (trinta por cento) de seu rendimento diretamente 

de sua folha de pagamento. 3. Assevera que a instituição bancária, ciente 

da decisão judicial que determinou o desconto diretamente na folha de 

pagamento, realizou um desconto em sua conta bancária, no mês de 

agosto. Que ambos os descontos, tanto na folha de pagamento, quanto na 

conta bancária, foram no valor de R$ 211,07 (duzentos e onze reais e 

sete centavos). 4. Requer a condenação do banco em danos materiais, 

tendo em vista o desconto em duplicidade realizado em sua conta corrente 

e na folha de pagamento, com a repetição do indébito, bem como, a 

condenação do requerido em danos morais. 5. Com a exordial foram 

juntados os documentos. 6. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação no id 5789534, impugnando o pedido de assistência judiciária 

gratuita, e, no mérito, que o desconto é legítimo e decorrente de juros 

referente a utilização do limite da conta corrente. Requer a improcedência 

da ação, em razão da ausência do ato ilícito, com a aplicação da litigância 

de má-fé, juntado documentos ao processo judicial eletrônico. 7. 

Impugnação à contestação apresentada no id 7110875. 8. Os autos 

vieram-me conclusos. Em síntese, é o relatório. DECIDO. 9. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 330, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. DA PRELIMINAR DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 10. Opõe-se o requerido contra o 

deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor. 11. Pois 

bem. Vale ressaltar que, uma vez deferido o benefício da gratuidade de 

justiça, poderá a parte contrária manifestar-se mediante preliminar em 

sede de contestação, de acordo com novo código processual, 

demonstrando que o beneficiário possui renda suficiente para o custeio da 

demanda. 12. No caso dos autos, o impugnante nada juntou de 

documentos ou provas que fossem contundentes e capazes de alterar o 

cenário inicialmente formado, no campo da gratuidade deferida. 13. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA RENDA OU SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 

IMPUGNADOS - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIRAM 

OS IMPUGNANTES - SENTENÇA REFORMADA. Para a impugnação à 

justiça gratuita a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda 

ou situação financeira do impugnado. A existência de bens móveis ou 

imóveis não obsta a concessão do favor legal. O acesso à assistência 

judiciária gratuita é garantia individual e fundamental do cidadão, previsto 

no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e na Lei nº 1.060/50 que em 

seus arts. 2º, § único e 4º, § 1º não estabelece a pobreza como condição 

para sua obtenção e sim a insuficiência de recursos. (Ap 33212/2009, 

DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2010, 

Publicado no DJE 17/06/2010) 14. Assim, considerando que o requerido 

não comprovou nos autos que o autor aufere renda suficiente para arcar 

com as custas e honorários advocatícios deixo de acolher a preliminar 

arguida e mantenho a gratuidade da justiça ao autor, nos termos já 

deferidos. DO MÉRITO 15. A ação foi ajuizada com base nos descontos 

referentes aos contratos de empréstimos consignados, realizados em 

duplicidade, eis que foram realizados tanto na folha de pagamento do 

autor, bem como, na conta bancária. 16. A requerente afirma que, em 

agosto de 2016, fora descontado da sua folha de pagamento o valor de 

R$ 211,07 (duzentos e onze reais e sete centavos) referente aos 

contratos de empréstimos consignados realizados com o requerido, sendo 

que o valor fora descontado também em sua conta bancária, ou seja, em 

duplicidade. 17. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. 

Isso porque, logrou êxito o requerido em demonstrar a existência do 

débito, razão pela qual, os descontos realizados, tanto na folha de 

pagamento, como na conta bancária da parte autora foram devidos. 18. No 

caso concreto, verifico que o requerido logrou êxito em comprovar a 

regularidade do desconto realizado na conta corrente do autor, de acordo 

com extrato de id 5789538, referente ao período de agosto/2016, o qual 

não fora impugnado pela parte autora. 19. Com efeito, o referido extrato da 

conta corrente, juntado aos autos também pelo autor no id 4563763, 

demonstra que, em 01/07/2016, a autora não possuía saldo suficiente na 

conta corrente, ou seja, tinha um débito de R$ 1.464,70 (um mil 

quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), sendo 

realizado ainda, um saque no dia 01/08/2016, no valor de R$ 419,87 

(quatrocentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos). 20. Ademais, 

o valor de R$ 211,07 (duzentos e onze reais e sete centavos) fora 

lançado no dia 01/08/2016, sendo denominado como “Juros Saldo 

Devedor”, ou seja, não restou demonstrado nos autos que o referido 

desconto fora realizado em duplicidade, eis que ele não se refere à 

parcela dos contratos de empréstimos consignados, conforme alegado 

pelo autor. 21. Além disso, verifica-se que o valor do desconto realizado 

na folha de pagamento do autor referente ao empréstimo consignado (R$ 

262,58 – duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) 

diverge daquele lançado em sua conta corrente, conforme demonstrativo 

colacionado no id 4563752. DO DANO MORAL 22. Deixo de acolher o 

pedido de condenação em danos morais, uma vez que não se configurou 

dos autos a existência de qualquer ilícito praticado pelo requerido. 23. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Comprovada a ausência de saldo suficiente na 

conta-corrente da apelante para que o banco apelado procedesse ao 

pagamento da fatura em débito automático. Incabível a indenização por 

danos morais, uma vez que não houve falha na prestação dos serviços 

do recorrido. Demonstração da regularidade da anotação negativa, ônus 

probatório do qual se desincumbiu o fornecedor do serviço. Culpa 

exclusiva da consumidora. Sentença de improcedência que se mantém. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS – AC: 

70077233773 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do Dia 28/05/2018) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Contratação de empréstimo para pagamento por débito automático 

Ausência de saldo suficiente em conta para pagamento da parcela 

pactuada Equívoco do Autor no cálculo das prestações, perceptível da 

simples análise de sua narrativa, que afirma depositar R$ 8.071,20 para 

pagamento de prestação no valor de R$ 8.470,95 Demais disso, Autor 

deixa de computar os inúmeros outros gastos debitados em sua conta, 

que impediram as amortizações das parcelas contratadas - Hipótese em 

que o Autor não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu 

direito - Artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil Improcedência - 

Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP – APL: 

00019117020158260471 SP 0001911-70.2015.8.26.0471, Relator: Mario 

de Oliveira, Data de Julgamento: 06/02/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 13/02/2017). 24. Assim, verifica-se que alguns 

débitos foram realizados na conta bancária do autor, em razão dos 

encargos moratórios referentes à utilização do limite da conta corrente. 

25. Logo, considerando que a própria parte autora não nega a utilização 

do limite da sua conta corrente, em razão da inexistência de saldo 

insuficiente, de acordo com a impugnação apresentada, bem como, 

considerando os documentos juntados ao processo judicial eletrônico, 

verifico que não houve ilegalidade/irregularidade no desconto realizado na 

conta corrente do autor, nem sequer duplicidade do desconto referente 

aos contratos de empréstimos consignados. 26. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 27. 

Isento de custas. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o 

autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, ficando, 

todavia, suspenso em razão da gratuidade processual deferida em seu 

favor. 28. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de 

estilo e, após, arquivem-se os autos. 29. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

GABRIELA APARECIDA GALIEGO SILVADOS REIS (RÉU)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000364-73.2017.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: GABRIELA APARECIDA GALIEGO SILVADOS REIS Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Cobrança, promovida por BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A, em face de GABRIELA APARECIDA GALIEGO SILVADOS 

REIS, partes devidamente qualificadas nos autos, visando o recebimento 

do valor de R$ R$ 40.528,09 (quarenta mil e quinhentos e vinte e oito reais 

e nove centavos), referente ao cartão American Express® Membership 

Card RCP PLATINUMno(s) 3771-696051-02001. 2. Em decisão de ID. 

5812289 fora recebida a inicial e determinada a citação da parte requerida. 

3. A requerida, por sua vez, apresentou a contestação visualizada em ID. 

8235226, pugnando pela revisão das cláusulas abusivas. 4. Realizada a 

audiência de conciliação ID. 8271225 esta restou infrutífera. 5. O autor 

apresentou a impugnação à contestação, visualizada em ID. 9035041. 4. 

Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 5. A lide em apreço, nos termos do inciso I, do 

art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado do mérito, não havendo, dessa forma, a 

necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é 

suficiente para o meu convencimento. DO MÉRITO 6. Trata-se de Ação de 

Cobrança, promovida por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, em face de 

GABRIELA APARECIDA GALIEGO SILVADOS REIS, partes devidamente 

qualificadas nos autos, visando o recebimento do valor de R$ 40.528,09 

(quarenta mil e quinhentos e vinte e oito reais e nove centavos), referente 

ao cartão American Express® Membership Card RCP PLATINUMno(s) 

3771-696051-02001, conforme relatório acima. DA APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 7. Nos termos da súmula 297, STJ, 

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. 8. Assim, aplicam-se ao caso concreto as regras 

consumeristas. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS 9. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado 

entre as partes, a requerida, na qualidade de consumidora, tem o direito de 

revisar os seus termos que reputa como ilegais ou abusivos. 10. Afinal, o 

contrato pactuado entre as partes é de adesão, pois já firmado em 

contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente 

estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao 

subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas 

pelo réu. A parte requerida não teve nenhuma participação na elaboração 

do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas 

unilateralmente. 11. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem 

incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída 

pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas 

contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou 

incompatíveis com a boa-fé. 12. Prevalece atualmente o princípio da 

relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 

13. Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado 

entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, 

que foram indicadas pela ré. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES 14. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, 

Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 15. No caso 

dos autos, a parte requerida não indicou quais seriam as taxas abusivas 

praticadas pela instituição financeira ou o valor que entende devido. 16. 

Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não 

discriminados. 17. A presente Ação de Cobrança veio instruída com o 

regulamento do cartão american express (ID. 4645436), extratos de 

consumo (ID. 4645459) e planilha de cálculos I.D 4645494). 18. Analisando 

detidamente os documentos trazidos pela autora, verifico que o crédito 

fora utilizado pela requerida, conforme se depreende dos extratos. 19. 

Dessa forma, considerando que a requerida deixou de adimplir a 

obrigação no vencimento acordado, trouxe como consequência a 

evolução gradativa do débito, que na data da propositura da ação era da 

quantia de R$ 40.528,09 (quarenta mil e quinhentos e vinte e oito reais e 

nove centavos). 20. Destarte, tendo em vista a comprovação da totalidade 

do débito pleiteado pelo autor, a procedência do pedido do é a medida que 

se impõe. DISPOSITIVO 21. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

do autor, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

condenar a parte requerida GABRIELA APARECIDA GALIEGO SILVADOS 

REIS, qualificada nos autos, ao pagamento de R$ 40.528,09 (quarenta mil e 

quinhentos e vinte e oito reais e nove centavos), devidamente atualizado 

monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. 15. 

Condeno a parte requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais, 

bem como honorários em favor do causídico do autor, estes, que fixo no 

importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. 16. Decorrido o prazo 

recursal e não havendo interesse no cumprimento da sentença, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 17. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001763-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SEBASTIAO FARIA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 7 6 3 - 0 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THIAGO 

SEBASTIAO FARIA RIBEIRO Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, em desfavor de THIAGO SEBASTIAO FARIA RIBEIRO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 12370305, o 

autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 7. P. I. C. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003541-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA BENEDITA ALVES (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003541-11.2018.8.11.0002 AUTOR(A): SILVIA BENEDITA ALVES RÉU: 

BANCO BMG Vistos. 1. Trata-se de Processo interposto por SILVIA 

BENEDITA ALVES em face de BANCO BMG, todos qualificados nos autos. 

2. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (Id. 13346268) ante a 

não comprovação dos requisitos necessários para o seu deferimento. 3. 

Devidamente intimado para recolher as custas processuais, a parte autora 

não realizou o pagamento determinado. 4. Vieram-me os autos conclusos. 

É o necessário relatório. DECIDO. 5. Trata-se de Embargos à Execução 

interposto por SILVIA BENEDITA ALVES em face de BANCO BMG, todos 

qualificados nos autos. 6. Com efeito, o pedido de gratuidade de justiça 

fora indeferido nos autos, sendo concedido o prazo para o recolhimento 

das custas processuais. 7. Em análise aos autos, verifico que a parte 

autora devidamente intimada, não praticou o ato que lhes incumbia, qual 

seja, o recolhimento das custas processuais, em prejuízo ao regular 

trâmite processual. 8. Ademais, dispõe a CNGC que, não havendo o 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado ao gabinete para 

análise acerca do julgamento sem resolução do mérito, com arquivamento 

definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 9. Diante do exposto, por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a 

presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 10. Sem custas processuais. 11. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 
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autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 12. P. I. C. 13. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006407-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CILENE GEORGINA DE PADUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006407-89.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: CILENE GEORGINA DE PADUA Vistos. .. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A, em 

desfavor de CILENE GEORGINA DE PADUA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 15736831, o autor veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial 

sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Considerando que a parte autora desistiu o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002545-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTILIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002545-13.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: OTILIO MARQUES DE OLIVEIRA 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de 

OTILIO MARQUES DE OLIVEIRA, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Fora oportunizada à parte autora a emendasse a inicial, a fim de 

comprovar, efetivamente, a mora do devedor, sob pena de indeferimento 

inicial, vez que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, 

retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”. 3. Isso porque, o direito de o 

credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. In casu, em emenda à inicial, o autor trouxe ao feito o instrumento de 

protesto de ID. 14779848, realizado em 27/07/2018, após a propositura da 

ação. 6. Todavia, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram 

após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE. - LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. “APELAÇÃO. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DE PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Para a busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a 

comprovação da mora do devedor através de prévia notificação 

extrajudicial (exegese do art. 2º, § 2º, c/c o art. 3º, caput, do Decreto-Lei 

nº 911/69 e a Súmula nº 72 do STJ). 2. É inadmissível a notificação do 

devedor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Recurso 

desprovido. 4. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 4857545 PE, Relator: 

Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 25/10/2017)”. 

8. Não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 10. Custas pagas na 

distribuição. 11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 12. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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